
 
 
 
 

 
 

 
 

A KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET
®

 HAVI TÁJÉKOZTATÓJA 
   

TARTALOMJEGYZÉK 
 
TARTALOMJEGYZÉK ....................................................................................................................................... 1 
SZERVEZETI HÍREK ......................................................................................................................................... 1 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ..................................................................................................................................... 1 
FELHÍVÁS RENDEZVÉNYEKRE ...................................................................................................................... 5 
SAJTÓKÖZLEMÉNYEK .................................................................................................................................... 9 
KÖZLEKEDÉSI ÉVFORDULÓK ...................................................................................................................... 56 
LAPSZEMLE .................................................................................................................................................... 57 

 
 

 

 SZERVEZETI HÍREK   
 
 
A HIRLEVÉL és HONLAP Bizottság legközelebbi ülése: 2022. szeptember 25. 10.00 óra. A Hírlevéllel 

kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat a 2022. októberi Hírlevélben megjelentetni kívánt anyagokat a 

megbeszélés időpontjáig szíveskedjenek beküldeni.  

 
 

Titkárság ZÁRVA tart 

 
A KTE Titkársága 2022. szeptember 07-08-án rendezvény miatt zárva tart. 

 

Minden más időpontban a szokásos nyitva tartás szerint várjuk Tagjainkat, Partnereinket. 

 

KTE Titkárság 

 

 

KTE tagkártyák 
 

A KTE Titkársága ezúton szeretné kérni az Egyesület tagjait, hogy a kifizetett tagkártyák átvehetőségéről 

előzetesen telefonon szíveskedjenek érdeklődni. Telefonszám: +36 1 353 2005 

 

KÖZLEMÉNY 
 

Álmok Álmodói 20 – Világraszóló magyarok, világformáló találmányok címmel 
tudomány- és technikatörténeti kiállítás látogatható a Millenárison 2023. január 
végéig! 
 
A 6000 m2 alapterületű interaktív kiállítás 6 tudásterületén közel 600 magyar géniusz mai életünket is 

meghatározó leleménye jelenik meg élményszerű, játékos módon. 150 nagyméretű kijelző, számtalan 

digitális tartalom, 200 különleges műtárgy és több mint 30 interakció segíti a tárlat befogadását. A kiállítás 

célja a gyerekeket és felnőtteket is magával ragadó, szórakoztató ismeretterjesztés – látványos 

kiállítás és emlékezetes kaland minden korosztály számára! 

Tégy egy szédítő virtuális sétát: https://youtu.be/Bs8yggRTVyw 

 

2022. 

09. 
szeptember       ® hírlevél 

hírlevél  

https://millenaris.hu/almokalmodoi/
https://youtu.be/Bs8yggRTVyw
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Bányában robbanthatunk, Ikarus buszt vezethetünk, laparoszkóppal műthetünk, bepillantást nyerhetünk 

egy óriási, emberi agyba és izgalmas filmeket, térképeket, infografikákat böngészhetünk. Ha ez nem lenne 

elég,  sétálhatunk a Marson, megmérhetjük a Föld-Hold távolságot, vagy a marsi súlyunkat, 

bekukkanthatunk egy űrbázisra, ahol űrpaprikát termelnek, ami után babzsákból mozizhatunk gömb-

panorámavetítést. 

 

Az interaktív tárlatra szeretnénk intézményük/szervezetük dolgozói és családjaik számára kiemelt 

kedvezményeket biztosítani az alábbiak szerint: 

  

Kedvezményes bázis ár a Közlekedéstudományi Egyesület tagjai, valamint a BKV munkavállalói 

számára: 4990,- Ft/fő helyett 3190,- Ft/fő 

 

Minden jegyhez járó kiegészítő kedvezmények: 

  

 kedvezményes jegyenként + 4 felnőtt jegy, a kedvezményes jeggyel azonos áron 

  

 korlátlan számú kedvezményes kiegészítő gyermekjegy (6-18 éves korig): 

1490,- Ft/fő áron (a kiállítás 6 éves korig ingyenesen látogatható!) – ez az egyéni látogatói 

kedvezmény iskolai csoportokra értelemszerűen nem vonatkozik! 

Fontos!  A kedvezményes partneri jegy korlátlan alkalommal a helyszíni Jegypénztárban váltható a tagsági 

igazolvány (KTE) valamint az U-jelű igazolvány (BKV) felmutatásával. 

A kiállítás csomópontjai, tudásterületei – dióhéjban: 

 

Mobilitás 

Különleges autószalonban, műhelyben és dizájnstúdióban láthatók a magyar újítások és mérnökóriások, az 

áramvonalas tervezéstől a magyar „dízelpápán” keresztül az önvezető autókig. Vezess Te is egy Ikarus 

buszt! 

 

Orvoslás 

A járványtörténettől a nanotechnológiáig, Semmelweistől Karikóig; a gyógynövényektől a 

gyógyszerkutatásig. Testünk titkai, az agy működését és fejlődését bemutató játékos applikációk. Sétálj 

keresztül egy 3D nyomtatott agyon és próbáld ki a laparoszkópiás műtétet! 

Infokommunikáció 

Móricz Zsigmond írógépétől és Kempelen Farkas beszélőgépétől a nyomtatás, képrögzítés, 

telekommunikáció magyar leleményein keresztül a modern informatika világáig. 

Légy Te is rádióbemondó! Szelfizz egy TV-stúdióban! 

Ipar/Energia  

Jedlik Ányos villanydelejes forgonyától az Eötvös-ingán és Bláthy Ottó villanyóráján keresztül az 

atomenergia hasznosítását lehetővé tévő eredményekig. Tudod, hogyan működik egy Segner-kerék? 

Agrár 

Stilizált búzamezőben megjelenő több tonnás Lokomobiltól a precíziós mezőgazdaságon keresztül a modern 

vertikális farmokig. 

Saláta a sivatagban? 
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Tér tudománya  

A matematika, a Bolyai-geometria, a repüléstudomány és az űrkutatás kiemelkedő magyar hozzájárulásai 

elevenednek meg a szemünk előtt, VR élménnyel és 360 fokos dómvetítéssel. 

Sétálj egyet a Marson Te is! 

Hely szelleme  

A Ganz-gyár története és hatása Bel-Budára. 

A „legnagyobb magyar”, Széchényi István multimédiás eszközökkel megidézett alakja: reformtörekvései, 

tenni akarása, gazdasági és szellemi eredményei. 

 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Pályázati felhívás a Czére Béla-díj elnyerésére - 2022 

 

A KTE 2015. május 21-én egyben megtartott Országos Elnökségi Ülésén és Küldöttközgyűlésén 
megalapította a Czére Béla-díjat. 

Czére Béla jelentős vasúti és tudományos munkája és eredményei mellett Egyesületünkben is több fontos 
tisztséget töltött be és látott el kiválóan. Az Egyesület az Ő nagyformátumú személyének emlékére, valamint 
szellemi örökségének továbbvitelére hozta létre a nevével fémjelzett díjat. A Czére Béla-díjat 2022-ben két 
kategóriában hirdetjük meg, amelyet a KTE szokásos év eleji ünnepélyes Országos Kibővített Elnökségi 
Ülésén adunk át. 

Kategória I. (tanulmány, kutatási anyag, cikk): 

 Pályázati feltételek:  

1. Tárgykör: közlekedéstörténet 
2. Minimum 10 – maximum 20 gépelt oldalas önálló, magyar nyelvű és rövid összefoglalót tartalmazó 

anyag 
3. KTE tagság nem feltétel 
4. A díjat nem nyert pályázatokkal egy alkalommal újra lehet indulni 

Kategória II. (könyv): 

Pályázati feltételek: 

1.   Tárgykör: közlekedéstörténet 

2.   A tárgykörnek megfelelő tartalmú négy évnél nem régebben megjelent könyv 

3.   A pályamű lehet többszerzős vagy szerkesztett kiadvány[1] 

4.   KTE tagság nem feltétel 

5.     A díjat nem nyert pályázatokkal egy alkalommal újra lehet indulni 

 

A díjakkal járó jutalmak 

A díjakkal nettó 25.000,- Ft pénzjutalom, öt évre szóló Közlekedéstudományi Szemle előfizetés és egy, a 
szerző által személyre szólóan dedikált „Egy élet a vasút szolgálatában” című Czére Béla életrajzi könyv jár. 

/Szerző: Czére Éva, a professzor úr lánya./ 

A pályázat benyújtása 

Benyújtási határidő: 2022. szeptember 9. 13:00 

file:///C:/Users/Barbara/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3LTWYMRZ/PÃ¡lyÃ¡zati%20felhÃvÃ¡s%202022%20CzÃ©re%20BÃ©la-dÃj.docx%23_ftn1
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A pályázati anyagot (I.) esetén nyomtatott és elektronikus változatban, (II.) esetén elektronikus változat 
hiányában két példányban kérjük benyújtani a KTE címére,1066 Budapest, Teréz krt. 38. II/235. Személyes 
benyújtásra: H-Cs: 9:00-15:00, P: 9:00-14:00 között van lehetőség. Az elektronikus változatot kérjük 
a szemle@ktenet.hu címre továbbítani. Tárgy: Pályázat a Czére Béla-díjra. Kérjük, hogy a pályázati 
anyagon jól olvashatóan szerepeljen a pályázó neve és elérhetősége (lakcím, e-mail cím és 
mobiltelefonszám) és annak megjelölése, hogy az (I.) vagy (II.) kategóriában vesz részt. 

A pályázatokat a Czére Béla-díj Bizottság bírálja el. Az eredményhirdetés és díjátadás a Bizottság javaslata 
alapján az éves KTE Közgyűlésen történik. 

Budapest, 2022.június 9. 

Dr. Tóth János 
főtitkár 

 

ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJ 
 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az Építéstudományi 

Egyesület, mint alapítók és az Építőipari Mesterdíj Alapítvány valamint a Közlekedéstudományi Egyesület, a 

Magyar Építész Kamara, a Magyar Építőművészek Szövetsége, a Magyar Épületgépészeti Koordinációs 

Szövetség, a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata, a Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti 

Tagozata és az MTF Közmű-technológiákért 

 

Egyesület meghirdeti a 2022. évi ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJ -at 

 

Több kategóriába sorolható építménnyel lehet pályázni. Ezek: többlakásos lakóépület, középület 

(irodaépület, kereskedelmi és vendéglátó építmény, sport- és szabadidős építmény, egészségügyi és egyéb 

építmény) ipari és energetikai építmény, mezőgazdasági építmény, műemlék helyreállítás, építmény 

rehabilitáció, közlekedési létesítmény, komplex infrastrukturális létesítmény, környezetvédelmi és vízügyi 

létesítmény. 

 

A COVID-19 vírus okozta járvány miatt előállt veszélyhelyzetre tekintettel a pályázat lebonyolítása során 

továbbra is figyelembe vesszük a korlátozó rendelkezéseket és szükség szerint alkalmazzuk az elektronikus 

technikai eszközöket és telekommunikációs megoldásokat. 

 

Részletes tájékoztatás és letölthető jelentkezési lap az Építőipari Mesterdíj 

Alapítvány honlapján ( www.mesterdij.hu ) a „Nívódíjról” rovatban. 

 

Telefonon: 06-30-525-1300 

E-mail: mesterdij@mesterdij.hu 

Beadási határidő: 2022. szeptember 16.-án, péntek 16 óra. 

 

Pallay Tibor 

az Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriumának 

elnöke 

 

Fotópályázat 2022 – Pályázati kiírás 
 

Beküldési határidő: 2022. szeptember 23. 
 
A Közlekedéstudományi Egyesület fotópályázatot hirdet a közlekedési szakterület képi megjelenítésének 

erősítésére. 

A pályázat célja ápolni azt a hagyományt, amelyben a közlekedési szakma képekben is láthatóvá válik, 

továbbá a fotóarchívum bővítése, a készülő szakmai kiadványok megfelelő minőségű és mennyiségű 

mailto:szemle@ktenet.hu
http://www.mesterdij.hu/
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képanyaggal való ellátása. A pályázat során olyan fényképeket várnak a szervezők, amelyek a 

közlekedéshez, a közlekedés mindennapjaihoz kapcsolódnak. 

2022-ben két kategóriában lehet pályázni, melyekre digitális fényképezőgéppel vagy mobil telefonnal 

készített felvételek küldhetők be. 

 Pályázati kategóriák 

 A)    Közutak, vasutak, légi- és vízi közlekedés 

A természet, a légi- és vízi közlekedés, az út, a vasút és a pihenőhelyek kapcsolata. A létesítmények önálló 

esztétikája és harmóniája a környezettel. Egy pályázó legfeljebb 4 képpel pályázhat ebben a kategóriában. 

 B)    Műtárgyak 

A természet és a műtárgyak kapcsolata. A létesítmények önálló esztétikája és harmóniája a környezettel. 

Egy pályázó legfeljebb 4 képpel pályázhat ebben a kategóriában. 

A pályázat feltétele és a jelentkezés módja  >>>ITT<<< olvasható.  

 
 

FELHÍVÁS RENDEZVÉNYEKRE 
 

 

NAGYRENDEZVÉNYEK 

 
 

 

CITY RAIL 2022 TUDOMÁNYOS KONFERENCIA EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN  
A XXII. VÁROSI KÖZLEKEDÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI KONFERENCIÁVAL 

 

 
Időpont: 2022. szeptember 07-08. 
Helyszín: Balatonfenyves 
Szervező: Városi Közlekedési Tagozat 

 

A Közlekedéstudományi Egyesület Városi Közeledési Tagozata a BKV Zrt.-vel együttműködésben 2022. 

szeptember 07-08. között megrendezi, a „City Rail – XXII. Városi közlekedés aktuális kérdései 2022” című 

konferenciáját Balatonfenyvesen, a BKV Zrt. Továbbképzési és Szabadidő Központban. 

 
A konferencia fő témái: 
 

Közlekedésfejlesztés és fenntartás a 2020-as években Magyarországon 

A BKK szolgáltatása és fejlesztési lehetőségei 

Város és környezetének mobilitása. Tervezett és spontán folyamatok, mihez igazodjunk? 

Közlekedés-mobilitás-helyváltoztatás. Lehet hogy az energia fog helyettünk dönteni?  

Adatalapú tervezés a közlekedésben  -  Kerekasztal 

Keresletcsökkenés, technológiaváltás, jövőkép  -  Kerekasztal 

 

 

A konferenciára történő jelentkezés módja és a további részletek honlapunkon olvashatók. 

 

 

https://www.ktenet.hu/aktualis-informaciok/felhivas1835
https://www.ktenet.hu/hirlevelek/szakmai-ajanlasok/esemenynaptar/city-rail-2022-tudomanyos-konferencia-egyuttmkodesben-a-xxii-varosi-kozlekedes-aktualis-kerdesei-konferenciaval
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Határok nélküli partnerség 

 
Időpont: 2022. szeptember 
Helyszín: Balassagyarmat 
Szervező: Nógrád Megyei Területi Szervezet 

 

További részletek hamarosan honlapunkon www.ktenet.hu olvashatók. 

 

 
Vasúti távközlési és biztosítóberendezési konferencia 

 
Időpont: 2022. október 05-06. 
Helyszín: Bikal 
Szervező: Baranya Megyei Területi Szervezet 

 

 

A KTE Baranya Megyei Területi Szervezete és Vasúti Tagozata a MÁV Zrt.-vel való együttműködésben 

2022. október 5-6., Bikalon szervezi meg a III. Vasúti távközlési és biztosítóberendezési konferenciát, 

amelynek a Puchner Kastélyszálló**** ad otthon. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt! 

 

A konferenciára történő jelentkezés módja, programja és a további részletek honlapunkon olvashatók. 

 

 

V. Magyar Közlekedési Konferencia - 46. Útügyi Napok 
 
 

Időpont: 2022. október 11-13. 
Helyszín: Eger, Hotel Eger & Park 
Szervező: Közlekedésépítési Tagozat Közúti Szakosztály, KTE Heves Megyei 

Területi Szervezete, Magyar Közút Nonprofit Zrt., MÁV Zrt. 
 

A Közlekedéstudományi Egyesület Heves Megyei Területi Szervezete és a Közlekedésépítési Tagozat 

Közúti Szakosztálya a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel és a MÁV Zrt.-vel közösen, immáron ötödik 

alkalommal rendezi meg az országos jelentőségű  

 

Magyar Közlekedési Konferenciát (46. Útügyi Napokat) 

- A közlekedés a kihívások időszakában - 

A konferencia fő témái: 

- Közúti fejlesztések, nagy beruházások 

- Rugalmas közlekedési rendszerek 

- Új gyorsforgalmi koncepció 

- Forgalmi modellezés 

http://www.ktenet.hu/
https://www.ktenet.hu/hirlevelek/szakmai-ajanlasok/esemenynaptar/vasuti-tavkozlesi-es-biztositoberendezesi-konferencia
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- Technológiák 

 - Agglomerációs közlekedés 

- Vasúti nagy beruházások 

- Fenntarthatóság, környezetvédelem 

- Közlekedésbiztonság 

- Közlekedés a kihívások időszakában 

- Digitalizáció 

- Kerékpár, mikro-mobilitás 

 

További részletek hamarosan honlapunkon olvashatók. 

 

Új megoldások a közösségi közlekedésben  
fenntarthatóság-integráció-finanszírozás 

 
Időpont: 2022. november 03-04. 
Helyszín: Bikal 
Szervező: Baranya Megyei Területi Szervezet 

 

További részletek hamarosan honlapunkon www.ktenet.hu olvashatók. 

 

Közlekedési balesetek és a közlekedő ember  

XV. Tudományos ülés és Workshop 

 
Időpont: 2022. november 04.  
Helyszín: Budapest 
Szervező: Közlekedésbiztonsági Tagozat, Közlekedés egészségügyi 

Szakosztály 
 

További részletek hamarosan honlapunkon www.ktenet.hu olvashatók. 

 

KIS RENDEZVÉNYEK 

 
 

Közlekedéstechnikai Napok – Hétköznapi közlekedési kultúra II. 
 
 

Időpont: 2022. szeptember 07. 

Helyszín: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

(Budapest, Műegyetem rkp. 3. K épület I. emelet 72 sz. terem) 

Szervező: Általános Közlekedési Tagozat 

 
A konferenciára történő jelentkezés módja és a további részletek honlapunkon olvashatók. 

https://www.ktenet.hu/hirlevelek/szakmai-ajanlasok/esemenynaptar/v-magyar-kozlekedesi-konferencia-46-utugyi-napok
http://www.ktenet.hu/
http://www.ktenet.hu/
https://www.ktenet.hu/hirlevelek/szakmai-ajanlasok/esemenynaptar/kozlekedestechnikai-napok-hetkoznapi-kozlekedesi-kultura-ii
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Közlekedéstechnikai Napok - Régi magyar vasúti járművek V. 

 
Időpont: 2022. szeptember 26. 

Helyszín: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

(Budapest, Műegyetem rkp. 3. K épület I. emelet 72 sz. terem) 

Szervező: Általános Közlekedési Tagozat 

 
A konferenciára történő jelentkezés módja és a további részletek honlapunkon olvashatók. 

 
 

 

 
Közlekedéstechnikai Napok - Vasúti informatika a kezdetektől 

napjainkig (VII. rész) 
 

Időpont: 2022. november 16. 

Helyszín: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

(Budapest, Műegyetem rkp. 3. K épület I. emelet 72 sz. terem) 

Szervező: Általános Közlekedési Tagozat 

 
A konferenciára történő jelentkezés módja és a további részletek honlapunkon olvashatók. 

 
 

 

MÁS SZERVEZET ESEMÉNYE 

 
 

Közlekedésfejlesztés Magyarországon – Konferencia 

 
Időpont: 2022. szeptember 21-23. 

Helyszín: Siófok 

Szervező: Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara és az MMK 

Közlekedési Tagozata 

 
A konferenciára történő jelentkezés módja és a további részletek >>>ITT<<< olvashatók. 

 
 

  

https://www.ktenet.hu/hirlevelek/szakmai-ajanlasok/esemenynaptar/kozlekedestechnikai-napok-regi-magyar-vasuti-jarmvek-v
https://www.ktenet.hu/hirlevelek/szakmai-ajanlasok/esemenynaptar/kozlekedestechnikai-napok-vasuti-informatika-a-kezdetektol-napjainkig-vii-resz
https://mernokvagyok.hu/kozlekedesi/kozlekedesfejlesztes-magyarorszagon-konferencia/
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Röszkénél dolgozott az óriási vágányépítő géplánc 
 

2022. július 3.  

A Szeged–Röszke (136-os) vasútvonal felújításán dolgozó 210 tonnás, SMD-80-as típusú vágányépítő 

és átépítő géplánc május első felében a vonal Szeged felőli részén végezte az előre eltervezett 

vágányépítési feladatokat. Az elmúlt másfél hétre a többszáz méteres óriási munkagép visszatért a 

vonalra, és már a Röszkéhez közelebbi szakaszon vette igénybe a kivitelező. A géplánc 

hatékonysága révén július végéig a teljes vonalon sikerült kiépíteni a vasúti pályát, mert a tervek 

szerint – a vágányok, váltók és a szükséges építmények elkészültét követően – augusztus 1-jétől 

megindul a tehervonat-forgalom a Szeged-Röszke-Szabadka vonalon, ezáltal biztosítva a Budapest-

Kelebia vonal korszerűsítése miatt szükséges vágányzár idejére a megfelelő kerülőutat. A teljes 

felújításig – biztosítóberendezés és villamosítás nélkül – csak korlátozott, éjszakai tehervonat-

közlekedést engedélyeznek hatóságilag, így addig a személyszállítás továbbra is szünetel. 

A Szeged és Röszke között zajló, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás fogja 

biztosítani augusztus 1-jétől átmenetileg a Budapest-Kelebia vasútvonal teljes kizárással járó fejlesztési 

időszakában a tranzit áruforgalom kerülő útvonalát, így fenntartva az észak-déli tengelyen a vasúti 

árufuvarozási vérkeringést. 

Ahhoz, hogy a beruházás első fázisa időben elkészüljön a teherforgalom elindítása érdekében, a kivitelező a 

teljes vonalszakaszon elvégezte a vasútépítéshez szükséges alépítményi feladatokat, váltókat (kitérőket), 

illetve több kilométernyi vágányt épített, kialakította az ideiglenes vízelvezetést, valamint átépítette a vasúti 

műtárgyakat. A felsővezetéket tartó oszlopok felállítása is folyamatban van. A forgalomba helyezésig 

hátralévő időben felsőágyazat-építést, nagygépes vágány- és váltószabályozást, síncsiszolást végeznek. 

Szentmihályon és Röszkén a magasperonokat burkolat nélkül már kialakítják. Ezen kívül a tehervonatok 

vámvizsgálatához szükséges konténerbázist is elhelyezik a röszkei határnál. 

A géplánc 136-os vonali üzembe állítását megelőzően, a tavaly ősszel megkezdett felújítás során már 

ágyazat-, vágány- és váltóbontási, talajstabilizációs munkákat végeztek, megkezdték a felsővezeték-tartó 

oszlopok alapozását és felállítását, csatornák feletti hidak esetében bontási, cölöpözési munkálatok 

zajlottak, Röszkénél elbontották a biztosítóberendezést, több vasúti-közúti átjáróban ideiglenes 

forgalomtechnikai tereléseket alakítottak ki, Röszkén és Szegeden pedig lebontották a felesleges épületeket, 

őrházakat. 

Vitézy Dávid, a Technológiai és Ipari Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára elmondta: "Az SMD-80-

as vágányépítő és átépítő géplánc Röszkénél elérte a magyar–szerb határt, ez jelentős mérföldkőnek 

számít, hiszen nemrég Lyonban az Európai Bizottság, az uniós tagállamok és a Nyugat-Balkán vezetőinek 

közlekedési csúcstalálkozóján közösen szorgalmaztuk, hogy Szerbia és a Balkán többi országa mihamarabb 

csatlakozhasson a transzeurópai közlekedési hálózatba, így ebben a térségben is felgyorsuljon a vasúti 

hálózat fejlesztése európai uniós segítséggel, az uniós biztonsági és átjárhatósági sztenderdek szerint. 

Magyarország a Budapest–Belgrád távolsági és a Szeged–Szabadka regionális vasútvonal fejlesztésével 

mindent megtesz azért, hogy a Nyugat-Balkán személy- és áruforgalma minden eddiginél jobb minőségben 

csatlakozzon az európai hálózathoz. Ez elősegíti a térség európai integrációját és prosperitását, ami 

Magyarország és az Európai Unió stratégiai érdeke." 
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Pafféri Zoltán, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy a MÁV irányításával zajló beruházások 

közül ez az egyik legnagyobb értékű az elmúlt évtizedben. A vasúttársaság mindent megtesz azért, hogy 

legkésőbb jövő ősszel újra indulhasson a 2015 óta szünetelő személyszállítás. Ezáltal az autózással 

versenyképes vasúti közlekedés áll majd a Szeged és az észak-bácskai települések között élők 

rendelkezésére, melynek köszönhetően mérséklődnek a közúti dugók, tisztábbak és még élhetőbbek 

lesznek a térségbeli települések. Várakozásaink szerint a teljes személyszállítási forgalom megindítása után 

legalább olyan népszerűvé válik a Szeged-Röszke-Szabadka közötti vonal, mint a Szeged és 

Hódmezővásárhely közötti vasútvillamos. 

 

A teljes felújításig – biztosítóberendezés és villamosítás nélkül – csak korlátozott, éjszakai tehervonat-

közlekedést engedélyeznek hatóságilag. Napközben, 8 és 18 óra között tovább folytatódnak a felújítási 

munkálatok a 2023 késő őszére tervezett átadásig a személyszállításhoz szükséges biztosítóberendezések, 

felsővezetéki rendszerek, állomási és megállóhelyi infrastruktúra kivitelezésével, valamint a közúti-vasúti 

átjárók felújításával. 

A korábbi tervekhez képest többszörösére nő a zajvédő fal hossza, az akusztikai vizsgálatok elkészültek. Az 

engedélyezési folyamat még tart, de várhatóan mindazon lakóépületek környezetében kiépül a zajvédő fal, 

melyek a vasúti 50 méteres védőövezeten belül találhatók. Azon épületek esetében, amelyeknél ez nem 

lehetséges (vasúti átjárók közelében) a kivitelezés keretében nyílászárócserét végez a kivitelező. 

A vasúttársaság a munkálatok okozta kényelmetlenségek és zajterhelés miatt a vasútvonal térségében élő 

lakosság türelmét kéri. Az átadást követően egy modern, környezetbarát, kényelmes, gyors és minőségi 

szolgáltatást indít el a vasúttársaság a Szeged-Röszke vasútvonalon. 

Háttér-információk: 

SMD-80-as gépláncról 

A világ egyik legnagyobb vasútépítőgép-gyártója, a Plasser & Theurer által épített gépláncból mindössze 

hármat alkalmaznak aktívan Európában, májusban és júniusban több napon át ezek egyike dolgozott a 

Szeged és Röszke közötti 136-os számú vasútvonal kivitelezésén. A 13 kilométernyi pálya felújítását 

hatékonyabbá és gyorsabbá tevő munkagép műszakonként akár két kilométernyi vágányt képes átépíteni. 

A több száz méteres óriási munkagép alkalmas valamennyi típusú fa-, beton- vagy acélalj elbontására és új 

aljak folyamatos, előre meghatározott, egyenlő távolságú lerakására, valamint sínek, váltók (kitérők) 

felszedésére és újak fektetésére is. A vágányátépítés egyetlen munkafázisban, folyamatosan végezhető, a 

rendszer ráadásul 120 méteres úgynevezett hosszúsínek beépítésére is alkalmas. Egyik specialitása és 

előnye, hogy az időjárási körülményektől függetlenül megbízhatóan magas vonóerőt és előrehaladást 

biztosít a lánctalpas meghajtó egysége. A géplánc korábban már részt vett például a Budapest-Hatvan és a 

Debrecen-Balmazújváros vonalszakaszok felújításában is. 
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A 136-os vonal felújításáról 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, csaknem 41 milliárd forint kormányzati támogatásból 

készülő beruházás biztosítja a Budapest-Kelebia vasútvonal teljes kizárással járó fejlesztési időszakában a 

tranzit áruforgalom kerülő útvonalát. 

A csongrád-csanádi megyeszékhelyet Röszkével és Szabadkával összekötő vasútvonal a felújítását 

követően jelentős szerepet tölthet be a határmenti terület gazdasági-társadalmi fejlődésében. A 

személyszállítás megindítását követően, 2023 őszétől pedig sűrűbbé, gyorsabbá és kényelmesebbé válik a 

vonatforgalom Szeged és az észak-bácskai települések között. A villamosítás és a korszerűsítés révén még 

környezetkímélőbbé válik a vasúti közlekedés a térségben. 

Szeged és Röszke között teljes hosszban, 13 kilométeren újul meg a pálya. A vonal átépítésével és 

villamosításával az érintett nagyvárosok, regionális központok elérhetősége javul. A villamosított pályán 120 

km/h sebességgel közlekedhetnek majd a vonatok. (Egyes, rövidebb szakaszokon külső korlátozó tényezők 

miatt 80 km/h lesz a megengedett sebesség). Röszke állomás vágányhálózatát is korszerűsítik. Új 

megállóhelyet hoznak létre Szeged-Szentmihály településrészen; itt és Röszkén magasperonnal, 

akadálymentesítéssel, modern esőbeállókkal, P+R és B+R parkolókkal, padokkal, valamint korszerű 

utastájékoztatással teszik vonzóbbá a vasúti utazást. Röszkén ezen kívül egy új állomásépületet létesítenek 

az utasok számára. A vasútvonal villamosításához felsővezeték-hálózatot építenek ki a teljes vonalon, és új 

villamos alállomás telepítése szükséges Szegeden. Az összes megépülő váltót fűtéssel látják el, így 

biztosítva télen is a problémamentes közlekedést. A vonatközlekedés keltette zajok csillapítása érdekében 

zajvédő falat emelnek. A vasúti üzemet a projekt keretében felújítandó szegedi forgalomirányítási központból 

távvezérlik majd. Továbbá átépítik a keresztező és párhuzamos utakat is. 

A fejlesztés összekapcsolódik a szerbiai oldalon, Horgostól Szabadkáig zajló felújítással. A személyszállítás 

színvonala ezáltal jelentősen javul, sűrűbbé válik Szeged és az észak-bácskai települések között. Szabadka 

és Szeged között a határrendészeti vizsgálattól függően várhatóan 30-50 perc lesz a menetidő. A 

személyszállítás a teljes felújítás végeztével, várhatóan 2023 késő őszén indulhat újra. 

 

 

 

 

 

https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/smd-80-as_geplanc.jpg?itok=NEXpJoUw


KTE    12  2022. szeptember 

 
 

Új elnök-vezérigazgató a Volánbusz Zrt. élén 
 

2022. július 4.  

Pafféri Zoltán, a MÁV–Volán-csoport elnök-vezérigazgatója 2022. július 4-vel Kruchina Vincét nevezte 

ki a Volánbusz Zrt. elnök-vezérigazgatójává. 

A közgazdász, energetikai szakközgazdász, szociológus végzettségű szakember a közlekedéspolitika, 

valamint a projektmenedzsment terén is jelentős hazai, illetve nemzetközi felsővezetői tapasztalatokkal 

rendelkezik. Kruchina Vince 2012-ben csatlakozott a megtett úttal arányos, elektronikus útdíjfizetési 

rendszer bevezetéséért felelős minisztériumi projektcsapathoz, majd 2017 és 2022 között a Nemzeti 

Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. vezérigazgató-helyetteseként a társaság kiemelt belföldi és nemzetközi 

projektjeinek végrehajtását koordinálta. 2014 óta az MVM ERBE Zrt. felügyelőbizottságának is tagja. 

A Volánbusz Zrt. új vezetőjének legfőbb feladata a vállalati integrációs folyamatok eredményes továbbvitele, 

egyúttal a több mint 18 ezer főt foglalkoztató társaság versenyképes üzemeltetése. Az új elnök-

vezérigazgató elkötelezett a fenntartható közösségi közlekedés – azon belül a Zöld Busz Program – 

megvalósítása, a vasúti és a buszmenetrend összehangolása, továbbá a szolgáltatási színvonal további 

emelése mellett az utasigényeknek, a tulajdonos, a Technológiai és Ipari Minisztérium, a Nemzeti 

Közlekedési Központ elvárásainak megfelelően. Ennek érdekében a Volánbusz 2018-ban indított 

járműfiatalítási és a megkezdett hatékonyságjavítási programjának folytatására készül. 

2022. június 15. és július 4. között a megbízott vezérigazgatói feladatokat Dr. Bói Loránd látta el, aki a 

továbbiakban visszatér általános vezérigazgató-helyettesi tevékenységéhez. 

 

 
 

 
  

https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/story/image/pafferi_zoltan_es_kruchina_vince.jpg?itok=IRTow7Ui
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Új elnököt választott a STRATOSZ 

 
2022. július 4.  

2022. június 30-án dr. Pafféri Zoltánt, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatóját választották a Stratégiai és 

Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetségének elnökévé. A STRATOSZ tagvállalatainak 

jelentősége és gazdasági súlya alapján az egyik legjelentősebb munkaadói szövetség 

Magyarországon. 

A szervezet főtitkári feladatait a jövőben továbbra is a MÁV Zrt. humánerőforrás vezérigazgató-helyettese, 

Steininger Zsolt látja el. 

A STRATOSZ egyik kiemelt feladata – a közszolgáltató vállalatok fejlődésének elősegítése mellett – a 

tagvállalatok esetében a munkabéke és a rendezett munkaügyi kapcsolatok fenntartásának támogatása. Az 

elnökség elsődleges feladatának tekinti a KVKF (Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs 

Fóruma) mielőbbi összehívását és a korábbi években kialakított együttműködés tovább folytatását ezen a 

területen is. 

HÁTTÉR: 

A STRATOSZ 1994-ben alakult meg, mint a stratégiai jelentőségű és közszolgáltató vállalatok (távközlés, 

közúti és vasúti közlekedés, energia, vízgazdálkodás, média, stb.) országos gazdasági érdekképviselete. A 

szövetség számos kisebb vállalat mellett szervezetébe tömörítve a legnagyobb magyar vállalatokat, 

gyakorlatilag az infrastruktúrát képviselő egyik legerősebb munkaadói szövetség lett. 

 
 

Az elővárosi ingázás csodaszere: a kombinált közlekedés 
 

2022. július 6. 

 

Túl messze lakom, muszáj autóval közlekednem! – ez a második tévhit, amit a Magyar 

Kerékpárosklub eloszlat 2022-es kampányában, megmutatva, hogy a kombinált közlekedés valódi 

versenyképes alternatíva tud lenni a háztól-házig tartó közlekedésben, legyen szó akár az otthon és a 

munkahely közötti ingázásról, akár a turisztikailag érdekes helyek eléréséről. 

A MÁV-Volán-csoporttal közös kampányban arra biztatjuk az ingázókat, hogy indítsák a napot mozgással, 

kerékpározzanak el a vasútállomásra, majd a kerékpárt hagyják az egyre több helyen kialakított B+R 

(Bike+Ride) parkolóban, üljenek vonatra, amivel a dugóban araszolást elkerülve, az utazási időt hasznosan 

töltve kényelmesen és fenntarthatóan közelíthetik meg céljukat, és az utazás harmadik szakaszán is 

válasszák a kerékpárt vagy más fenntartható közlekedési módot. 

Ennek érdekében készült egy videó, amelyben bemutatjuk milyen gyorsan lehet ingázni a különböző 

közlekedési módokkal, illetve ezek kombinálásával: https://fb.watch/e3Y3CdpQcn/ , valamint indult egy 

nyereményjáték, ahol értékes kerékpáros nyereményeket lehet nyerni egy-egy kerékpáros-vonatos 

ingázást  bemutató, Instagramra feltöltött 

képpel: https://www.bringazzamunkaba.hu/hirek/nyeremenyjatek2022  

Ezeken felül aktivistáink ajándékokkal kedveskedtek minden kerékpárral a vasúthoz érkező, vagy onnan 

kerékpárral továbbinduló számára július 5-én, kedden Gödöllőn, ahol a délelőtt során közös 

sajtótájékoztatón mutatta be a kombinált közlekedés előnyeit, az egyre szélesebb körű elterjedését segítő 

fejlesztéseket, kampányokat, stratégiákat Földiák János, a MÁV START szolgáltatásfejlesztésI vezetője, 

Kürti Gábor a Magyar Kerékpárosklub elnöke és Madarász-Losonczy Bálint, a Miniszterelnökség Aktív 

Mobilitás főosztályának vezetője. 

A kombinált közlekedés egyre népszerűbb, amit az is segíti, hogy sorra létesülnek újabb és újabb  B+R 

parkolók: a 10 elővárosi vasútvonal 80 állomásán van már kerékpártároló, összesen 4000 férőhellyel, 

https://fb.watch/e3Y3CdpQcn/
https://www.bringazzamunkaba.hu/hirek/nyeremenyjatek2022
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országszerte pedig további 2000 kerékpár tárolására alkalmas, fedett, bekamerázott B+R kerékpártároló 

épült az utóbbi időben. A fejlesztésekről erről a térképről lehet 

tájékozódni: https://www.mavcsoport.hu/mav/50-megujulo-allomas 

A kombinált közlekedés előnyei: 

 Fenntartható: a kerékpározás az egyik leginkább energia-hatékony és alacsony kibocsátású közlekedési 

mód, míg a vasút hosszabb távolságokon számít a legzöldebb közlekedési módnak; 

 Egészséges: a rendszeres mozgással, kerékpározással saját mentális és fizikai egészségünknek is jót 

teszünk, sőt másokat is megkímélünk a káros gáz-, por- és zajszennyezéstől, az utakat felszabadítjuk a 

torlódástól; 

 Szabadidőhöz jutunk a vonaton: dolgozhatunk, olvashatunk, kapcsolatot tarthatunk a hozzátartozóinkkal, 

barátainkkal; 

 Olcsó: a vonatozás még a hatósági áron tankolt benzinhez képest is kedvezőbb az ára, ráadásul 

különböző kedvezményekre is számíthatunk. 

 Hozzájárul a városok élhetőségének jelentős javulásához, a klímavédelmi célok biztosabb 

teljesüléséhez. 

 

Látható eredmények 

 „Most értünk ahhoz a ponthoz, hogy már látható eredménye vannak a fejlesztéseknek” – mondta Földiák 

János, a MÁV-START szolgáltatásfejlesztési vezetője a közös kampány keddi sajtótájékoztatóján Gödöllőn. 

A szakember szerint – aki napjai 80 százalékában kerékpárral közlekedik – az elmúlt időszakban a főváros 

vonzáskörzetében felújított állomásokon már mindenhova lett kerékpártároló betervezve. Hiszen a háztól-

házig eljutásban talán a legjobb megoldás, ha a vasúti közlekedést kerékpárral egészítjük ki, mivel kevés 

helyet foglal, nem okoz forgalomnövekedést a környék útjain, sőt adott esetben szállítható is a vonaton, 

ráadásul a vasúthoz hasonlóan fenntartható: mindkettő esetében nagyon kedvező az egy főre eső 

energiafelhasználás, a vasúté például a motorizált közlekedés módok közül a legjobb. 

Az elővárosokból a munkába biciklizést a vasútállomások jó megközelíthetőségével, kerékpárosbarát 

kialakításával lehet elősegíteni. Erre jó példa Gödöllő, amely Budapest környékének legszebben felújított 

állomása: a Királyi váróval, a modern főépülettel, és a régi raktárépület kerékpártárolóvá alakításával, 

amellyel egyszerre őrzik a vasút történelmét és használják fel 21. századi módon a régi épületet, ahol 

lerakva a kerékpárt a MÁV óránként induló AGRIA InterRÉgió járataival 26 perc, a félóránként közlekedő 

személyvonatokkal pedig 40 perc alatt lehet Budapestre, a Keleti Pályaudvarra érni. 

A vezető szerint az elővárosi vonalakon mindenhol kiépültek a biciklitárolók, és folyamatosan haladnak az 

ilyen projektek, nem csak a főváros és térsége, de a megyei székhelyek, valamint a turisztikai régiók 

esetében is. Eközben folyamatosan növekednek az igények is: a járványidőszak alatt például a 

kerékpárszállítás volt az a szegmens, ami a legkisebbet esett vissza, utána pedig számottevő növekedést 

mutatott. 

„Érezzük, hogy ez olyan piac, ahol a vasútnak is ott kell lennie.” - fogalmazott Földiák, hozzátéve hogy a 

növekvő igény kielégítésére folyamatosan alakítanak át régi vasúti kocsikat modern kerékpárszállító 

kocsikká, esetenként négy-nyolcszorosára bővítve a kerékpárhelyek számát. 

Csodaszer és felmentő sereg 

A Kerékpárosklub a Bringázz a Munkába! kampánnyal azokat a megoldásokat mutatja be, amelyek 

enyhíthetik azokat a problémákat, közlekedési gondokat, amelyek a városokat körbeveszik – mondta Kürti 

Gábor, a Magyar Kerékpárosklub elnöke, aki szerint a Budapest környékén kiadott forgalmi engedélyek 

száma 10 év alatt 40 százalékkal emelkedett, ami olyan hatalmas ütem, amivel nem tud lépést tartani a 

települések infrastruktúrája. 

„Ennek a terhelésnek kompakt megoldására mit tud ajánlani a Magyar Kerékpárosklub azon kívül, hogy 

segíti a kerékpározást? Vicces módon a vonatozást” – mondta az elnök, aki szerint le kell számolni azzal, 

hogy egy közlekedő csak egy közlekedési módban gondolkodik: autóban vagy bicikliben vagy vonatban. 

https://www.mavcsoport.hu/mav/50-megujulo-allomas
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„Egy csodaszert tudunk ajánlani: kombináljuk ezeket!” 

Az elnök szerint akár az autót- vonattal és másik biciklivel kiegészítve, vagy akár két biciklit használva a 

vasúttal a megtett út két végén, vagy Budapesten a közbringa rendszerrel (Bubi) esetleg a közösségi 

elektromos rollerekkel, robogókkal is lehet kombinálni a közlekedést. 

Az elnök plasztikus példával illusztrálta az autók számának növekedését: tíz év alatti a 40 százalékos 

növekedés 167 ezer autót jelent, amelyek akkor sem nem férnének el egymás mellett és mögött, ha az M1-

es autópálya Budapest és Hegyeshalom közötti oda-vissza szakaszának négy sávjában akarnánk őket 

felállítani.  

„Tévhit, hogy ezt P+R parkolókkal meg lehet oldani.” 

Ezek ugyanis nagy helyet foglalnak el, többnyire értékes központi ingatlanokon, és drága, több milliós tétel a 

megvalósításuk. Ezzel szemben a kerékpártárolók pár tízezer forintból kialakíthatók, kevés helyet foglalnak 

el, és nem generálnak jelentős közúti forgalmat a környéken. A vonathoz kerékpározás sokszor csak 1-3 

kilométert jelent, ami kortól és nemtől függetlenül nem megerőltető. Kerékpárral közlekedni gyorsabb is 

olcsóbb is, egészségesebb is, kevesebb a torlódás, csökken a szennyezés és a balesetek száma is - 

mondta. 

Kürti Gábor szerint a Budapest fejlesztését célzó Balázs Mór terv 2030-ra kitűzött célja, hogy 10 százalékra 

növeli a kerékpáros közlekedés arányát, amiben rosszul áll a város jelenleg, ám a „Kombinált közlekedés 

olyan, mint egy felmentő sereg.” 

A vasút és a kerékpározás kapcsolatának javítása olcsó és gyorsan megoldható, amivel elérhető a 2030-as 

céldátum, amivel az elnök szerint a fővárosban megduplázható lehet a kerékpáros közlekedés aránya. 

 

Óriási potenciál 

A kerékpáros körökben etalonnak számító holland példákat említette Madarász-Losonczy Bálint, a 

Miniszterelnökség Aktív Mobilitás főosztályának vezetője, aki emlékeztetett, hogy az ott 1999-ben indult 

nagyszabású vasút-kerékpár közös fejlesztés révén mára félmillió kerékpárférőhely van a holland 

vasútállomásokon, és az első három évben 20 százalékkal nőtt a vasutat használók aránya, akiknek mára 

62 százaléka kerékpárral érkezik az állomásokra. Egy holland kutatás szerint a városok élhetőbbé tételének 

öt legfontosabb szempontja között ott van a vasút és a kerékpározás kapcsolatának erősítése, ami „Minden 

közlekedő számára fontos hozzáadott értéket hordoz.” 

Hiszen nem csak a célcsoport számára kedvező, hanem az egész településnek is jó: egészségesebbek a 

rendszeresen mozgó emberek, a kerékpároknak kicsi a helyigénye, és a fejlesztés a torlódások csökkenése 

révén azoknak is kedvez, akiknek az autó jelenti a megoldást. 

A jelenleg készülő Agglomerációs kerékpár-hálózati stratégia célja, hogy különböző infrastrukturális 

fejlesztésekkel javítsák a vasútállomások kerékpáros elérhetőségét, amiben óriási potenciál rejlik. „Célzottan 

tudjuk fejleszteni az állomások környezetét, az odavezető utakat, ami alternatívát biztosít a lakosságnak, 

hogy felülhessen a kerékpárra, és megmutathatjuk, hogy valóban jól kombinálható a vasúttal.” 
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Háttér: 

A keddi Gödöllői ajándékosztás és sajtótájékoztató a 2022-es Bringázz a munkába! kampány második 

eseménye volt, amely a kombinált közlekedésben rejlő lehetőségekre hívja fel a figyelmet. A kampányban 

korábban az országszerte félszáz helyszínen megszervezett Bringás reggelikkel azt mutatta be a Magyar 

Kerékpárosklub, hogy a munkába bringázás reális alternatíva, amelyet emberek tömege gyakorol a 

mindennapokban (https://www.bringazzamunkaba.hu/hirek/bringas-reggeli-az-orszag-50-pontjan) . A 2022-

es kampány következő eseménye szeptemberben lesz: a Bringázz a suliba! napon országos akció indul, 

amiben a gyerekek szervezetten, kerékpárral juthatnak el az iskolába többek között a barcelonai bringabusz 

mintájára, az ősz során pedig górcső alá vesszük a populista szónokok által előszeretettel hangoztatott, de a 

valóságban nagyon is árnyalt autós-bringás ellentét kérdését. További 

részletek: https://www.bringazzamunkaba.hu/hirek/bringazz-a-munkaba-2022-kampany-kerekparozassal-

kapcsolatos-tevhitek-eloszlatasa 

A Magyar Kerékpárosklub és a Bringázz a munkába! csapata 

A kampányt a Magyar Kerékpárosklub szervezi, a Technológiai és Ipari Minisztérium – mint a védjegyoltalom 

jogosultja – hozzájárulásával és az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ anyagi támogatásával. 

 
 

Magyarországon egyedülálló vasútépítő nagygép dolgozik Vecsésnél 
 

2022. július 6.  

A Budapest–Cegléd–Szolnok (100a) vasútvonalon idén – június 17. és július 10. között – Vecsés 

állomás és térségének felújítása zajlik, a kivitelezést a MÁV FKG végzi. A MÁV leányvállalata négy új 

vasútépítő nagygépet rendelt 2020-ban, ezek közül az első, az RM 85-750 típusú ágyazatrostálógép, 

most itt áll először munkába. Az új gépek nagyobb hatékonysággal képesek elvégezni a 

vasúttársaság saját pályakarbantartási- és felújítási munkáit, így a karbantartásra fordított idő is 

csökkenthető. 

A MÁV FKG a vasúttársaság több mint 7000 kilométeres vágányhálózatának karbantartásáért felel. Ehhez 

elengedhetetlen a korszerű géppark. A 2020-ban négy nagyvasúti munkagép beszerzésére összesen 

25.200.000 euro összegben kötött szerződést a MÁV FKG a két nyertes vállalkozóval. A közbeszerzésen 

nyertes Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen GmbH. a szerződés keretében egy 

nagyteljesítményű RM 85-750 ágyazatrostálógépet, egy nagyteljesítményű DGS NG dinamikus 

vágánystabilizálógépet és egy UNIMAT 08-4X4/4S kitérő- és vágányszabályozógépet szállított le 2021-

ben. Az RGH 20C2 típusú sínköszörűgép gyártására a Harsco Rail Europe GmbH adott be nyertes 

pályázatot, ennek leszállítása 2022 őszén várható. 

A Budapest–Cegléd–Szolnok (100a) vasútvonal a főváros agglomerációjának legnagyobb forgalmú pályája: 

naponta több mint 200 személyszállító és 50 tehervonat közlekedik. Ezt a szakaszt évente több mint 3,5 

millióan, a távolsági közlekedéssel együtt pedig mintegy 11 millióan veszik igénybe. A vonal felújítása 2020-

ban kezdődött a Nyugati és a Városligeti elágazás között, a vasúttársaság mintegy 4 milliárd forintot 

https://www.bringazzamunkaba.hu/hirek/bringas-reggeli-az-orszag-50-pontjan
https://www.bringazzamunkaba.hu/hirek/bringazz-a-munkaba-2022-kampany-kerekparozassal-kapcsolatos-tevhitek-eloszlatasa
https://www.bringazzamunkaba.hu/hirek/bringazz-a-munkaba-2022-kampany-kerekparozassal-kapcsolatos-tevhitek-eloszlatasa
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/godollo.jpg?itok=2Z7yegLC
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csoportosított át saját forrásból a szakasz felújítására. Majd 2021-ben 20 milliárd forintos kormányzati 

támogatással a Vecsés–Üllő és az Üllő-Monor szakasz felújítása valósult meg. 

 
 

dr. Pafféri Zoltán, a MÁV elnök-vezérigazgatója a 100a vonal felújítása kapcsán elmondta: „A most 

folyamatban lévő munka az elmúlt években megkezdett felújítás folytatása. Célja, hogy ezen a szakaszon is 

megbízhatóbbá és stabilabbá váljon a közlekedés, csökkenjen a meghibásodások száma. A vasúttársaság 

több mint 7000 kilométeres vágányhálózattal rendelkezik, ennek folyamatos karbantartása elengedhetetlen. 

Az új munkagépek beszerzésével lehetőség nyílik önköltségen, cégcsoporton belül jelentős 

kapacitásnövelésre, mindezt jelentős költségmegtakarítás mellett.” 

 

Szűcs Lajos, Pest megye 7. számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta: „Az 

agglomerációban élő emberek legfontosabb eszköze kell legyen a kötöttpályás közeledés. Éppen ezért 

minden olyan beruházás, minden olyan gép, ami ennek elérését támogatja, az itt élők biztonságosabb és 

gyorsabb közlekedését segíti. Ennek a vasútvonalnak a leterheltsége eddig is nagyon nagy volt, úgyhogy 

örülünk a felújításnak, és annak, hogy egyre több korszerű új motorvonat áll az utazók szolgálatában. 

 

Szlahó Csaba, Vecsés polgármestere kiemelte: „Minden olyan beruházásnak, felújításnak örülünk, amely 

a modernizációt, a fejlődést célozza meg. Az elmúlt években nagyon sok pénzt fordítottak a 100a vonal 

fejlesztésére, és bízom benne, hogy a következő években is folytatódni fog ez a munka. Vecsés város 

vezetőjeként üdvözlöm a felújítást, amit ezekkel az új modern gépekkel végeznek el. Bízunk benne, hogy ezt 

követően is egyre több jó szerelvény áll majd itt forgalomba a lakosság érdekében.” 

 

Az új, Magyarországon egyedülálló nagyteljesítményű ágyazatrostáló gép most Vecsésnél állt munkába. A 

gép fontos szerepet tölt be a megfelelő vasúti ágyazat minőségének kialakításában, rostálás során a vasúti 

ágyazatból eltávolítjuk az elaprózódott, szennyezett, eliszapolódott ágyazati elemeket. Ez a technológia az 

ágyazat tisztítását, állékonyságát és vízelvezető képességét állítja vissza, így stabilizálja a vasúti pálya 

alapját, rendszeres rostálással a nagyobb pályafelújítások jelentős része megelőzhető. 

Sejkóczki András, a MÁV FKG ügyvezetője bemutatta a munkálatokat végző munkagépet: „Az RM 85-750 

típusú gép teljesítménye nagyobb, mint a vasúttársaságnál eddig meglévőké, a korábbi típus teljesítményét 

megduplázva halad óránként. Továbbá már nem csak folyóvágányok rostálására, hanem kitérők esetében is 

https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/rm_85-750_agyazatrostalo_gep.jpeg?itok=cfqeSKwl
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alkalmazható lesz ez az önjáró vasúti jármű. A 160 tonnás jármű ütközők közti hossza 43590 mm. A gépet 

négyen kezelik. A rosta működése során mindig a kaparólánc magasságú, kb. 40 cm-es szakasz tud 

bontani, a munka maximális mélysége a sinkorona alatt 1000 mm, a jármű előre haladásával tud a tényleges 

munkavégzés megvalósulni. A rosta teljesítménye 700 m3/h, munkamenetben így képes a gép maximum 

1600 m-t rostálni óránként, így akár 6-8 km-t tud haladni naponta.” 

 

A vasúttársaság Versenyképes vasúti infrastruktúra programjának keretén belül idén június 17-től július 10-ig 

Vecsés állomás és térségének felújítása zajlik. Ezek a kivitelezések a MÁV leányvállalata a MÁV FKG 

szakembereinek közreműködésével zajlanak, számos munkagép, vasútüzemi és közúti jármű bevonásával. 

A karbantartási munkák során vágányokat építenek át, váltókat (kitérőket) cserélnek, ágyazatrostálást, 

síncseréket és vágányszabályozást is végeznek, karbantartják a felsővezetéket és a biztosítóberendezést. 

Továbbá a Dózsa György úti gyalogos és közúti átjáró, valamint Vecsés-Kertekalja megállóhelynél lévő 

gyalogos átjáró átépítését is elvégzik. 

A Budapest–Cegléd–Szolnok (100a) vasútvonal a főváros agglomerációjának legnagyobb forgalmú pályája: 

naponta több mint 200 személyszállító és 50 tehervonat közlekedik. Ezt a szakaszt évente több mint 3,5 

millióan, a távolsági közlekedéssel együtt pedig mintegy 11 millióan veszik igénybe. A vonal felújítása 2020-

ban kezdődött a Nyugati és a Városligeti elágazás között, a vasúttársaság mintegy 4 milliárd forintot 

csoportosított át saját forrásból a szakasz felújítására. Majd 2021-ben 20 milliárd forintos kormányzati 

támogatással a Vecsés–Üllő és az Üllő-Monor szakasz felújítása valósult meg. 

 
 

Rekordutasszám a balatoni vonalakon - Országos kihívással buzdít a 
vasúttársaság a vonatos-kerékpáros utazásra 

 
2022. július 9.  

Június közepétől jelentős kínálatbővítést hozott a főszezoni vasúti menetrend. A rekkenő hőség és a 

tóparton is beinduló fesztiválszezon nagyot dobott a balatoni vonatok forgalmán, minden eddiginél 

többen szálltak vonatra a magyar tenger irányába. A MÁV-START adatai szerint a június 18-i nyári 

menetrendváltást követő bő két hétben a 2019-es 258 ezerhez és a tavalyi 310 ezerhez képest 458 

ezren választották a vasutat a Balaton irányába. A szezon első két hetében a déli parton nőtt 

nagyobb mértékben az utasforgalom. A kerékpárosok számára is a legkedveltebb turisztikai úti cél a 

Balaton, ahova alapvetően minden vonaton lehet kerékpárt szállítani. A Velencei-tó, a Tisza-tó, a Pilis 

és Eger felé is tovább gyarapodott a kerékpárszállítás iránti érdeklődés. A biciklis turisták további 

inspirálására 2022. július 7-től kezdődően a vasúttársaság kerékpáros kihívást hirdet, aminek 

résztvevői között értékes sportáruházi ajándékutalványokat sorsolnak ki. 

A MÁV-START kerékpáros aloldalán folyamatosan frissülő túralehetőségek is találhatók, többek között a 

Dél-Dunántúl, a Zemplén és a Dél-Alföld irányába, mely célpontokra ugyancsak jelentős kerékpáros 

kapacitást biztosít a vasúttársaság a Pécs, Sátoraljaújhely és Szeged felé közlekedő InterCity-vonatokban. 

Már az első félévben megközelítőleg félmillió kerékpárjegy kelt el.  . A kerékpáros utazások megtervezését 

segítő kiadvánnyal készül a vasúttársaság a Balaton és a Tisza-tó térségéről, melyek július közepétől 

lesznek elérhetők a nagyobb vasútállomásokon, valamint az érintett térségekben közlekedő vonatokon 

dolgozó diákmunkásoknál. 

A vasúttársaság a Balatonhoz kiemelt kerékpáros kapacitást biztosít számos járatán, a főszezoni 

időszakban forgalomba áll az összes kerékpárszállításra alkalmas kocsi, így alapvetően minden vonaton 

lehetséges a kerékpárok szállítása. A déli partra különösen ajánlott igénybe venni Budapestről a Tópart 

InterCity-vonatokat, illetve a Szegedről, Záhonyból és Miskolcról közlekedő közvetlen expresszvonatokat; az 

északi partra pedig a Budapest és Tapolca között járó Kék Hullám InterCity-ket, valamint a Budapest és 

Balatonfüred között közlekedő Vízipók InterRégió-vonatokat. A balatoni vonatokra az idei főszezon első 

heteiben 16 ezernél is többen váltottak kerékpáros helyjegyet 

https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/nyari-menetrend-bevezetesevel-tovabb-javul-balaton-elerhetosege-orszag
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/nyari-menetrend-bevezetesevel-tovabb-javul-balaton-elerhetosege-orszag
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A Tisza-tóhoz augusztus 28-ig minden nap közlekedik Budapestről a Tisza-tó expresszvonat, valamint a 

nyári menetrend idején Kisújszállás és Kál-Kápolna, illetve Füzesabony és Balmazújváros között egyaránt 

megnövelt kerékpáros kapacitással közlekednek a vonatok. Debrecen felől a balmazújvárosi vágányzár 

miatt kerékpárral Kisújszálláson vagy Karcagon keresztül, átszállással lehet eljutni a tóhoz. 

A Bakony felé fontos változás, hogy a Veszprém és Ajka között végzett pályakarbantartási munkálatok miatt 

a nyár végéig sajnos vonatpótló buszokra kell átszállni, emiatt a Bakony vasúti megközelítésére Budapest 

felől Veszprém, vagy Győrön át Zirc, Bakonyszentlászló, illetve Pápa ajánlott célállomásként. 

A Börzsönyben, június elején Nagymaros és Zebegény között bekövetkezett hegyomlás és sárlavina miatt 

csak Budapest és Nagymaros között közlekednek a vonatok, azonban szinte kizárólag az új KISS 

motorvonatok járnak a vonalon, amelyen akár 16 kerékpár együttes szállítása is lehetséges. A Vác–

Diósjenő–Balassagyarmat vonalon pedig nagy kerékpárszállító-kapacitású BDzx mellékkocsik közlekednek 

a turisztikailag kedvező időfekvésű vonatokban. 

A Tisza-tóhoz és a Fertő-tóhoz az ország bármely vasútállomásáról egész napra érvényes, távolságtól 

függetlenül egységesen 420 forintért megváltható kerékpáros túrajeggyel lehet könnyen eljutni, 

ami automatából váltva 5 százalékos, online vagy applikációból vásárolva pedig 10 százalékos 

kedvezménnyel érhető el. A balatoni vasúti utazáshoz ajánlott a 400 forintért megváltható, egy útra 

érvényes Balaton kerékpárjegy, mellyel bármely magyarországi vasútállomásról egységes és kedvező áron 

szállítható a kerékpár a Balaton-menti vasútvonalak bármely állomásáig. A balatoni vonatokra kötelezően 

megváltandó kerékpárhelyjegyek ára a főszezonban 0 forint vagy 300 forint, jellemzően attól függően, hogy 

az adott vonaton sok vagy kevés kerékpárhely van. Különösen a kerékpáros csoportok részére ajánljuk a 0 

forintos helyjeggyel igénybe vehető, nagy kapacitású kerékpáros kocsikkal közlekedő vonatokat. 

A kerékpáros turisták inspirálására 2022. július 7-től kezdődően a vasúttársaság kerékpáros kihívást hirdet, 

aminek résztvevői között  értékes Decathlon ajándékutalványokat sorsolnak ki. A július 7-től augusztus 21-ig 

tartó nyereményjátékon a részvételhez szükséges űrlapot a https://www.vasutasmagazin.hu/bicaj oldalon 

kell kitölteni: meg kell adni a nevet, az e-mail címet és a telefonszámot. Ugyanerre az oldalra fel kell tölteni a 

napi maximum egy bicajozásról készült,  valamilyen sportapplikációval 10 perces átlagsebességről rögzített 

képernyőképet, továbbá ugyanarra a napra szóló kerékpárjegy vagy bérlet 17 karakterből álló 

sorszámát. Egy játékos többször is játszhat a nyereményjáték végéig naponta egy alkalommal, 

különböző fotókkal, kerékpárjegyenként egyszer, bérletenként naponta egyszer. 

 

Az aktuális, országos kerékpáros ajánlatokról, túrajegyekről, illetve kapacitásokról a MÁV-START 

kerékpáros aloldalán lehet tájékozódni: https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/nyari-

menetrend-bevezetesevel-tovabb-javul-balaton-elerhetosege-orszag 

https://www.youtube.com/watch?v=z4jGHqo4iAA&t=8s  

 
 

 

A vasút izgalmas, de nem játszótér! 
 

2022. július 17.  

Július 6-án Békéscsaba és Bicere állomások között két 10 év körüli gyerek betondarabot és 

tégladarabot helyezett a sínre, amelyre a közlekedő vonat ráfutott. Májusban hasonló cselekmény 

következtében a vonat vezetőfülkéjének szélvédőüvege betört. A nyári szünet időszakában 

jellemzően megnő a vasúti területeken játszó fiatalok száma, ezért a MÁV arra kéri a szülőket, hogy 

hangsúlyosan hívják fel gyermekeik figyelmét a biztonságos közlekedés fontosságára, valamint az 

ártatlannak tűnő játékok életveszélyes következményeire. A veszélyes időtöltés könnyen 

emberéleteket követelhet! 

Fontos tudni, hogy aki egy vonat tetejére felmászik, az életét kockáztatja! A 25 kV feszültség alatt álló 

felsővezetéket elég csak megközelíteni ahhoz, hogy akár halálos áramütést okozzon. A felsővezetéken 

keresztül az energiarendszer által táplált villamos ívkisülés veszélye már 2 méteres megközelítési 

https://www.mavcsoport.hu/mav-start/ujra-varja-tisza-vonattal-erkezo-kerekparos-turistakat
https://www.mavcsoport.hu/mavinform/ideiglenes-kozlekedesi-rend-szobi-vonalon
https://www.vasutasmagazin.hu/bicaj
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/nyari-menetrend-bevezetesevel-tovabb-javul-balaton-elerhetosege-orszag
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/nyari-menetrend-bevezetesevel-tovabb-javul-balaton-elerhetosege-orszag
https://www.youtube.com/watch?v=z4jGHqo4iAA&t=8s
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távolságtól fennáll, amely áramütést, súlyos vagy életveszélyes égést okoz.  Az 5-6 méter magas jármű 

tetejéről való lecsúszás is súlyos sérüléseket okozhat, vagy akár halálos következménnyel is járhat. A MÁV 

hálózatán 2022-ben eddig minden ilyen baleset súlyos, életveszélyes sérültje, áldozata 18 éven aluli volt. 

Tiltott helyen tartózkodás miatt idén már többen vesztették életüket, mint útátjárós balesetben. A nyári 

szünet alatt a fiatalok az izgalmas időtöltés legkülönbözőbb formáit találják meg, és sajnálatos módon ezek 

helyszínéül sok esetben a vasút életveszélyes üzemi területeit választják. Sokan nincsenek tisztában az 

ártatlannak tűnő játékok veszélyeivel, ezért nagyon fontos, hogy ezek megismertetésében a szülők is 

hathatósan közreműködjenek gyermekeik, és a vonatokon utazók biztonsága érdekében. 

Általában lakott területek, lakótelepek mellett fordul elő, hogy a vasúti sínek mellett gyerekek játszanak, vagy 

nem a kijelölt átjárón kelnek át a síneken, amely már önmagában is közvetlen életveszélyt jelent. Tiltott 

helyen tartózkodás miatt 2022-ben eddig 38 baleset történt, amelyekben már 25 ember életét vesztette, és 

hatan súlyosan megsérültek.  

A fiatalok gyakran a sínre kavicsot, pénzt, vagy 

nagyobb tárgyat helyeznek az érkező vonat elé, 

akár azt meg is dobálják, ezzel súlyosan 

veszélyeztetik saját maguk, és a közlekedő vonatok 

biztonságát. Az ilyen cselekmények akár a vonatok 

mozgásképtelenségét, szélsőséges esetben 

kisiklását is okozhatják. A sínre helyezett tárgy 

vagy a vonatdobálás észlelését követő vészfékezés 

következményeként az utasok és a vonat 

személyzete is megsérülhet. A mozdonyvezetőnek 

minden ilyen esetben meg kell állnia, hogy 

meggyőződjön arról, nem történt-e gázolás, 

megsérült-e valaki a vonaton a dobálás 

következményeként, valamint hogy keletkezett-e, 

és ha igen, milyen mértékű az anyagi kár. Az 

esemény okozta - akár 30-40 perces - időkiesés 

jelentős késéseket okozhat a vasúti 

közlekedésben. Az ilyen jellegű cselekményeket 

minden esetben feljelentés követ, amelyet a 

rendőrség büntető eljárás keretében vizsgál. 

Magyarországon idén már 125 alkalommal történt 

olyan szándékos cselekmény, amely a vasúti 

közlekedés szándékos veszélyeztetésének 

minősül. 

A vasúttársaság a vasúti átjárós balesetek 

számának drámai emelkedése miatt indította el vasútbiztonsági kampányát, amely a nyári időszakban a 

népszerű üdülőhelyek közelében folytatódik. A folyamatos figyelemfelhívás ellenére a baleseti statisztika 

tovább romlott: 2022-ben eddig 54 vasúti átjárós baleset történt, amelyekben tizenkilencen vesztették 

életüket, többen, mint tavaly egész évben. A rendőrséggel közös vasúti-közúti közlekedésbiztonsági 

ellenőrzések legutóbbi állomása július 14-én Alsóörsön volt. 

 
 

 

 

 

https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/story/image/vasutbiztonsag_infografika_20220707.png?itok=snMX-TRs
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Kedvező tapasztalatok a balatoni főszezon közösségi közlekedési 
utasforgalmában 

 

Budapest, 2022. július 28. – Javában tart a főszezon a Balatonnál, sokan keresik fel a tavat – méghozzá 

egyre többen a közösségi közlekedést választják utazásukhoz. Beváltak azok a fejlesztések, amit a 

MÁV-Volán-csoport az idei menetrendekben az utasok igényeinek megfelelően újdonságként 

bevezetett. Sokan keresik fel autóbusszal a magyar tengert, de kihasználtak azok a vonatok is, 

amelyekkel átszállásmentesen érhető el a Balaton a keleti országrészből vagy a Dunakanyarból. A 

legjobban a Jégmadár expressz nyerte el az utazók tetszését, mely az idei nyár újdonságaként – a 

jelentkező utasmennyiségre és a népszerűségére tekintettel – immár dupla KISS motorvonattal 

közlekedik. 

A balatoni előszezonban több mint 566 ezer utas vette igénybe a vonatokat. A főszezon első 37 napján 

egymillió százhuszonnégyezren váltottak jegyet, ami 41 százalékkal haladja meg a tavalyi nyári szezon első 

37 napjának eredményét. Ebből 784 ezren a tó déli oldalán, 340 ezren pedig az északi oldalon utaztak. A 

legtöbben Siófokra, Keszthelyre, Zamárdiba, Balatonfüredre és Fonyódra vették az irányt.  

Sokan veszik igénybe a Pécs és Keszthely között naponta közlekedő Fenyves expressz néven futó 

vonatpárt. A tapasztalatok szerint a megújult Balaton24 és Balaton72 napijegyek nemcsak a vonatokon, 

hanem több, a tó körül közlekedő Volánbusz-járaton is népszerűek lettek. Az utazást könnyíti az idei 

főszezonban a 34 balatoni állomáson, megállóhelyen kihelyezett, a jegyváltást egyszerűbbé és gyorsabbá 

tevő jegyautomata. 

Idén is forgalomba állította a MÁV-START a nyári hétvégekre – szombatra és vasárnapra – a Jégmadár 

expresszt, amely július 29-ig még Nagymarosról indul 7:40-kor a júniusi zápor okozta pályahelyreállítás 

miatt. A Dunakanyart a Balatonnal hétvégente összekötő Jégmadár Expressz (Ex 18702, Ex 18703) 

mindkét irányban július 30-tól már ismét a teljes útvonalon, Szob és Fonyód között közlekedik, 

azonban Szobról 4 perccel korábban, 7:22-kor indul, de Nagymarostól már eredeti menetrendje 

szerint halad tovább. 

A vonatra helyjegy váltása kötelező az utazáshoz, ezért kedvelik, mert így garantált az ülőhely. A kettő, 

emeletes jármű együttes ülőhely kapacitása 1200 fő, azonban a csomaggal utazók kényelme érdekében 

vonatonként 960 helyjegy váltható. A dupla KISS motorvonatból álló legutóbbi Jégmadár járatokon, amelyen 

már Váctól/Vácig használható volt a második egység is, a múlt héten  3 443-an utaztak, ami 89 százalékos 

kihasználtságnak felel meg. Eddig a főszezonban 13 ezren használták ki az emeletes vonatokkal való 

utazás különleges élményét. 

Nemcsak a Dunakanyar térségében élők vehetik igénybe a KISS motorvonatokat a Balatonra utazva. A 

Napfürdő expresszvonat a hétvégi napokon közlekedik Szolnok és Siófok között – Cegléd, Albertirsa és 

Monor érintésével. A Vitorlás névre keresztelt expresszvonat Szolnok és Fonyód között az újszászi (120a) 

vonalon halad, lehetőséget nyújtva térségben élők számára is a Balatonra való közvetlen eljutásra. A 

Panoráma expresszvonat Nyíregyháza és Siófok között jár; a két végállomás között csak Debrecen, 

Hajdúszoboszló, Szolnok, Székesfehérvár, Balatonaliga, Szabadisóstó, Szabadifürdő állomásokon és 

megállóhelyeken áll meg. Vasárnaponként az Esti Csók Fonyód és Kőbánya-Kispest között juttatja haza az 

utasokat a Balatonról. A korszerű és közkedvelt emeletes vonatok a főszezonban eddig már összesen 26 

ezer utast szállítottak beleszámítva a Jégmadár expressz utasforgalmát is. 

 

A kerekpárszállítás népszerűsége is töretlen 

A vasúttársaság a Balatonhoz kiemelt kerékpáros kapacitást biztosít számos járatán, a főszezoni 

időszakban forgalomba állt az összes kerékpárszállításra alkalmas kocsi, így alapvetően minden vonaton 

lehetséges a kerékpárok szállítása. A balatoni vonatokra az idei főszezon első hat hetében 36 ezernél is 

többen váltottak kerékpáros helyjegyet. 

A kerékpárra közlekedők számára a déli partra különösen ajánlott igénybe venni a nyár hátralévő 

időszakában is Budapestről a Tópart InterCity-vonatokat, illetve a Szegedről, Záhonyból és Miskolcról 

https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/nyari-menetrend-bevezetesevel-tovabb-javul-balaton-elerhetosege-orszag
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közlekedő közvetlen expresszvonatokat; az északi partra pedig a Budapest és Tapolca között járó Kék 

Hullám InterCity-ket, valamint a Budapest és Balatonfüred között közlekedő Vízipók InterRégió-vonatokat. 

Nagykapacitású kerékpárszállító kocsik közlekednek a déli partra a Tópart InterCity-kben, az északi partra 

pedig a Kék Hullám InterCity-kben és a Vízipók InterRégió járatokban közlekednek, ezeket a biciklivel 

kerekező csoportok is használják rendszeresen. A kerékpárszállításról a vasúttársaság honlapján 

tájékozódhatnak az utasok. 

 

A 2022. évi nyári menetrend bevezetésével folytatódott a Balaton autóbuszos elérésének fejlesztése: az 

ország számos pontjáról még kedvezőbbé vált a Balaton elérése Volánbusszal. Több új járat indul, egyes 

járatok gyakrabban és több települést érintve közlekednek, illetve számos városban tovább javulnak az 

autóbuszok és a vonatok közötti átszállási lehetőségek. A menetrendi fejlesztéseknek köszönhetően többek 

között Eger, Gyöngyös, Bátonyterenye, Pásztó, Kiskunmajsa, Dunaújváros, Pécs, Komló, Lenti, 

Zalaegerszeg, Szombathely, Körmend, Győr, Pápa, Ajka, Veszprém térségéből is bővül az utazási 

lehetőségek kínálata. A tavaly indult és rendkívüli népszerűségnek örvendő, jellemzően szombaton és 

vasárnap Pécsről, Komlóról Balatonlelle, Fonyód érintésével Balatonmáriafürdőig közlekedő autóbuszjárat 

idén nyáron már péntekenként is közlekedik, és egészen Zalakarosig meghosszabbítva biztosít közvetlen 

utazási lehetőséget. Pécsről, Kaposvárról egy új lehetőségnek köszönhetően már nemcsak a kora reggel és 

délelőtt, hanem délután is eljuthatunk a tó Balatonlelle és Keszthely közötti településeire. Pécsről idén is 

naponta összesen hat közvetlen gyorsjárat indul Siófok felé, illetve két járat – Dombóvár, Siófok, Veszprém 

érintésével – továbbra is egészen Balatonfüredig közlekedik. 

 
 

Augusztus elsejétől félóránként jár a vasútvillamos 
 

2022. július 28.  

Sikeresen zárult a TramTrain tavasz óta tartó ingyenes utasforgalmi próbaüzeme, ezért augusztus 

elsejétől, hétfőtől már egész nap félórás menetrendi ütem szerint, csütörtök hajnal és vasárnap késő 

este között pedig továbbra is folyamatosan, éjjel-nappal – éjszaka óránként – közlekednek 

Hódmezővásárhely és Szeged között a vasútvillamos járatok. Ezzel egyidejűleg új, kedvezményes 

zónás tarifarendszer bevezetésével fizetőssé válik a szolgáltatás. A régióban egyedülálló,  innovatív 

és népszerűvé vált közlekedési mód újabb szakaszába lépett, amellyel fejlődik a közösségi 

közlekedés színvonala, és új, utasbarát alapokra helyezik a tarifarendszert a közösség közlekedési 

szolgáltatók. 

Augusztus 1-jétől a TramTrain a jelenlegi, órás ütemű menetrendhez képest kora reggeltől késő estig 

jelentősen sűrítve, félórás követési idővel közlekedik. A továbbiakban is fennmarad a csütörtökről péntekre, 

péntekről szombatra és szombatról vasárnapra virradó éjszakákon a peremidőszaki órás követésű rendszer, 

így ezeken a napokon a TramTrain járatok üzemszünet nélkül, folyamatosan közlekednek. 

A bővített menetrendben az eddigi kínálathoz képest hétfőtől csütörtökig a jelenlegi, irányonként 26 

vasútvillamos helyett 40-re, pénteki napokon a jelenlegi, irányonként 29 helyett 44-re, hétvégi és 

ünnepnapokon pedig a jelenlegi 24 helyett szintén irányonként 44-re növekedik az igénybe vehető 

TramTrain járatok száma. 

Szeged vasútállomás és Hódmezővásárhely vasútállomás között hétfőtől csütörtökig, az első járatok 4:16-

kor és 4:45-kor indulnak, ettől kezdve 22:45-ig minden óra 16 perckor és 45 perckor indulnak a 

vasútvillamos szerelvények a szegedi vasútállomásról. 

Hódmezővásárhely vasútállomás és Szeged vasútállomás között, az első járatok 3:30-kor, 4:01-kor és 4:30-

kor indulnak a hódmezővásárhelyi vasútállomástól hétfőtől csütörtökig. Ettől fogva 22:30-ig minden óra 1 

perckor és 30 perckor közlekednek a vasútvillamos szerelvények. 

https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/kerekparszallitas
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/kerekparszallitas
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/nyari-menetrend-bevezetesevel-tovabb-javul-balaton-elerhetosege-orszag
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Éjszakai közlekedés pénteki, hétvégi és ünnepnapokon: 

A csütörtök estétől vasárnapra virradó éjszakákon a korábbiakhoz hasonlóan biztosítja a MÁV-START az 

órás ütemes közlekedést: 

Szeged vasútállomás és Hódmezővásárhely vasútállomás között, 23:16-tól 3:16-ig minden óra 16 perckor, 

Hódmezővásárhely vasútállomás és Szeged vasútállomás között 23:01-től 02:30-ig szintén minden órában 

folytatódik az éjszakai közlekedés, a járatok minden óra 1 perckor indulnak. 

Az éjszakai járatok közlekedése és a kiszolgálás érdekében a fentieken felül a járműtelepre és járműtelepről 

közlekedéshez az alábbi járatokkal utazhatnak az utasok Szegeden belül: 

Szeged, Rókus vasútállomás és Szeged vasútállomás között hétfőtől csütörtökig 03:50-es, és naponta 

04:50-es indulással. 

Szeged vasútállomás és Szeged, Rókus vasútállomás között naponta 23:45-ös, és vasárnaptól szerdáig 

23:16-os indulással. 

Augusztus 1-től új, integrált zónajegyek és zónabérletek 

A próbaüzem végeztével, a félórás menetrendi sűrítéssel egyidőben, augusztus elsejétől már fizetőssé válik 

a TramTrain járatok használata. A vasútvillamos díjszabása három zónából épül fel: Szeged (A), Algyő (B) 

illetve Hódmezővásárhely (C). 

ABC zóna: a TramTrain teljes vonalán egyszeri utazásra érvényes teljesárú jegy 465 forintba kerül, a jegy 60 

percig érvényes. A 30 napos bérlet ára 17 800 forint, melyből az ingázóknak a munkáltatójuk 86%-ot térít, 

így a bérlet költsége az utazók számára 2492 Ft. A kerékpáros és a kutyajegy is egyaránt 235 forint lesz, 

amit a megtett utazástól függetlenül mindig a teljes vonalra kell megvásárolni. 

A TramTrain jegyek és bérletek – a kerékpár- és kutyajegy kivételével – érvényesek a Szeged–Békéscsaba 

vasútvonal Hódmezővásárhely és Szeged közötti szakaszán közlekedő vonatokon is. 

A TramTrain bérletek érvényesek továbbá a Volánbusz kijelölt járatain Szeged és Hódmezővásárhely közötti 

szakaszon, a bérleten szereplő viszonylatban. Ugyanakkor autóbuszbérlet a TramTrain útvonalával 

párhuzamos szakaszra már nem vásárolható. 

A Szeged és Algyő (AB), illetve Szeged és Hódmezővásárhely (ABC) között utazók vásárolhatnak olyan 

bérletet, amely egyaránt érvényes a TramTrain járatokra és a szegedi városi tömegközlekedésre is. Ezeknek 

a kombinált bérleteknek az ára kedvezőbb, mint külön-külön megvásárolva a szegedi és a vasútvillamosra 

érvényes bérleteket. A kombinált bérletek is érvényesek a Szeged–Békéscsaba vasútvonalon közlekedő 

vonatokon és a Volánbusz kijelölt járatain Szeged és Hódmezővásárhely közötti szakaszon, a bérleten 

szereplő viszonylatban. Az Algyő zónára (AB vagy BC) érvényes TramTrain bérletek Algyőn belül bármelyik 

autóbusz megállóhelyre vagy megállóhelyről felhasználhatók. Az Algyő és Hódmezővásárhely közötti 

utazásokra a BC zónás, míg Hódmezővásárhelyen belül a C zónás jegyek és bérletek vehetők igénybe. 

(tarifatáblázatban feltüntetve) 
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Szegeden a Rókusi templom és a Széchenyi tér megállóhelyeknél az automata várhatóan augusztus 2. 

feléig, végéig nem üzemel. 

 
Az egyszeri utazásra érvényes jegyek és 30 napos bérletek mellett vásárolható 24 és 72 órás, a TramTrain 

teljes vonalára és Szeged helyi közlekedésére is érvényes kombinált jegy is. 

A vonatkozó jogszabályok közelmúltban történt illesztésével összhangban, teljesárú, csak a TramTrainre 

érvényes zónabérletek árának 86%-át, illetve a kombinált bérletek esetén a TramTrain-re jutó díjrész 86%-

ának megtérítését a munkáltatónak a munkahelyükre ingázók számára biztosítania kell. A vasútvillamosra 

jutó díjrész mértéke minden díjterméken fel van tüntetve. 

Azok az utasok, akik már rendelkeznek TramTrain menetjeggyel vagy bérlettel, illetve a kijelölt 

autóbuszjáratok fedélzetén az autóbuszjeggyel együtt TramTrain menetjegyet is vásárolnak, az autóbuszon 

TramTrain kiegészítő buszjegyet válthatnak. A Volánbusz területileg érintett pénztáraiban a már meglévő 

TramTrain bérlet mellé TramTrain kiegészítő autóbusz bérletet is vásárolhatnak az utasok 

Hódmezővásárhelyről autóbusszal történő tovább utazásukhoz. A kiegészítő jegyek és bérletek árát 

Hódmezővásárhely szakaszhatártól, illetve szakaszhatárig állapították meg, és azok díjszabása is ennek 

megfelelő. A TramTrain járatok Szegeden belüli utazás (A zóna) esetén a szegedi városi jegyekkel, 

bérletekkel vehetők igénybe. 

A vonal mentén vasúti jegypénztár található Szeged vasútállomáson, Szeged-Rókuson, Hódmezővásárhelyi 

Népkert és Hódmezővásárhely vasútállomásokon. Az egyszeri utazásra érvényes jegyek emellett 

megvásárolhatók az új Elvirából, és Szegeden belül bankkártyás fizetéssel, a későbbiekben pedig a 

TramTrain járműveken elhelyezett SZKT automatákból. 

A TramTrain közlekedéssel és díjszabással kapcsolatosan minden információ 

a www.mavcsoport.hu/tramtrain vagy www.mavcsoport.hu/vasutvillamos oldalon található meg. 

http://www.mavcsoport.hu/tramtrain
http://www.mavcsoport.hu/vasutvillamos
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/tramtrain_dijzonak.png?itok=qobkFr9v
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/tramtrain_jegyarak.png?itok=j6WRIy2l
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Barangolj a Borongolóval – vonattal és Tokajbusszal! 
 

2022. augusztus 2.  

Új, vasúttal összehangolt autóbuszjáratok segítik a tokaji borvidék felfedezését 

 

A MÁV-Volán-csoport leányvállalatai – a Volánbusz és a MÁV-START – összehangolt járatokkal 

segítik a világörökség részét képező tokaji borvidék elérését és felfedezését: augusztus 5-től a 

Volánbusz – Tokajbusz néven – új, a vonatokhoz csatlakozó autóbuszjáratokat indít Tokaj 

térségében a nyári hétvégéken. A borvidék autóbuszos kiszolgálásának turisztikai célú 

fejlesztéséhez csatlakozva a MÁV-START a Volánbusszal közös napijegyet vezet be. 

A Volánbusz úgy alakította ki a nyári időszámítás alatt kétóránként közlekedő Tokajbusz-járatok útvonalát, 

hogy azok érintsék a térségben elhelyezkedő fontosabb turisztikai látványosságokat, illetve Tokaj és 

Szerencs vasútállomásokon átszállást biztosítsanak a személy- és InterCity vonatokra Miskolc-Budapest, 

valamint Nyíregyháza irányába és irányából egyaránt. Az autóbuszok a Tokaj–Bodrogkeresztúr–Mád–

Tállya–Rátka–Szerencs, a Szerencs–Rátka–Tállya–Mád–Bodrogkeresztúr–Tokaj–Tarcal és a Tarcal–Tokaj 

útvonalon közlekednek a péntek esti, valamint a szombat és vasárnap késő délelőttől késő estig terjedő 

időszakban. Az új járatoknak köszönhetően javul a fontosabb látványosságok közösségi közlekedéssel 

történő elérhetősége, és nő az eljutási lehetőségek száma a térségben elhelyezkedő településekről Tokajba 

és Szerencsre. 

 
 

A menetrendi fejlesztéshez kapcsolódóan új, a MÁV-START-tal közös, egynapos és háromnapos 

érvényességű, Borongoló napijegy bevezetése teszi még kényelmesebbé a környék látnivalóinak 

felfedezését 2022. augusztus 5-től, elővételben pedig már augusztus 3-tól megváltható. Az egynapos jegy 

590 forintos, a háromnapos jegy 1.190 forintos áron vásárolható meg az adott viszonylatban közlekedő 

autóbuszok fedélzetén, a térségben elhelyezkedő pénztárakban, illetve a MÁV-START jegyértékesítési 

rendszerében. A napijegyek a Tokajbusz-járatok mellett a Tokaj, Tarcal, Mezőzombor, Szerencs, Mád, 

Tállya, Rátka, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Szegi, Szegilong, Erdőbénye településeket magába foglaló 

zónán belül a vonatokon és az autóbuszokon egyaránt felhasználhatók utazásra. A MÁV-START online 

jegyértékesítési rendszerén keresztül vásárolva 10%-os kedvezmény érhető el a jegyekre. 

A térség közösségi közlekedésének turisztikai célú fejlesztéseihez csatlakozva a MÁV-START is menetrendi 

módosításokat vezet be: Nyíregyháza és Miskolc között a kora reggeli és esti vonatok a hétvégéken is 

https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/mav-volan_tokajbusz_borongolo_allomas_20220802.jpg?itok=x9EvitQg
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közlekednek, valamint a Nyíregyháza és Szerencs közötti reggeli és esti személyvonatok Miskolcig 

meghosszabbítva közlekednek és onnan is indulnak. 

A Tokajbusz-járatokról és az új napijegyről a www.volanbusz.hu/tokajbusz weboldalon található bővebb 

információ. 

 

 
 

Befejeződött a déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése 
 

2022. augusztus 4.  

Közel másfél évszázad elteltével új fejezet nyílik hazánk első vasúti Duna-hídjának életében. A több 

alkalommal átépített szerkezet „ősét” ugyanis 1877. október 23-án nyitották meg a vasúti forgalom 

számára. 145 év elteltével, 2022. augusztus 3-án megindulhatott a forgalom a legújabb szerkezeten 

is. 

Az eredeti, 1877-ben átadott hidat már az 1900-as évek elején át kellett építeni. 1913-ban adták át a 

forgalomnak a második, kétvágányos, vonóvasas szerkezetét, amely azonban a második világháborúban 

megsemmisült. Az újjáépítés nem is tudott azonnal megindulni, 1944-45 között ideiglenes, provizórikus 

szerkezeteket építettek a forgalom számára. Később, 1946-ban adták át az egyvágányú, félállandó jellegű, 

úgynevezett „K”-hidat, ezt követően pedig 1948-ban és 1953-ban készültek el két vágánnyal azok az állandó 

hídszerkezetek, amelyek napjainkig szolgálták a vasúti forgalmat. 

Ezek a szerkezetek azonban a 2010-es évek elejére annyira leromlottak, fő tartószerkezetük olyan 

mértékben károsodott, hogy ismét szükségessé vált az átépítésük. Ekkor azonban már – a híd kiemelt 

forgalmi szerepére tekintettel – háromvágányos szerkezetben gondolkodtak. 

A korszerűsítésről 2015-ben született döntés, a kivitelezési munkálatok azonban csak 2019-ben, több évnyi 

előkészítési munkát követően indulhattak meg a budai oldalon, egy próbacölöp elkészítésével. 

http://www.volanbusz.hu/tokajbusz
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/tokajbusz_terkep_0.png?itok=LcVkbVJk
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Több mint 173 milliárd köbméter víz folyt le a Dunán a munkálatok ideje alatt 

2020 szeptemberében érkezett meg a két úszódaru, melyek segítségével megtörténhetett az első szerkezet 

első elemének beemelése. Ezt aprólékosan megtervezett koreográfia szerint, gyors egymásutánban követte 

öt másik hídelem, melyekből összeállt az első felszerkezet. Így a kihívások ellenére, 2021. április 25-én 

átadták a forgalom számára a három új hídszerkezet közül az elsőt. 

Ezzel egyidőben megkezdődött a középső híd bontása, majd újjáépítése. Ehhez szintén hat hídelemet kellett 

a helyszínen, vízi manőverek segítségével a helyére emelni. A második új szerkezeten 2021. december 11-

én indulhatott meg a forgalom, miközben elkezdődött a déli oldali régi hídszerkezet bontása is. 

2022.május 4-én beemelték a kirakós utolsó darabját, az úgynevezett zárótagot, ezzel a Déli összekötő 

vasúti Duna-híd új, harmadik szerkezete is átjárhatóvá vált. A vasúti szakági és egyéb, befejező munkák, 

majd a sikeres próbaterheléseket követően, a mai napon történelmi pillanathoz, a Déli körvasút első 

mérföldkövéhez érkeztünk, a Duna felett három vasúti vágány ível át. 

A Déli körvasút következő ütemében építendő harmadik vágány elkészültéig a vasúti forgalom ezen a 

legújabb és a középső szerkezeten zajlik majd. 

Vitézy Dávid, a Technológiai és Ipari Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára elmondta: “A megújult 

híd nem csak a vasúti személyforgalomban, hanem a nemzetközi teherforgalomban is jelentős szerepet tölt 

be, mert Európa három kiemelkedően fontos transzeurópai vasúti folyosója vezet át itt. Ezek összekötik a 

holland kikötőket és Spanyolországot Romániával, a Fekete-tengerrel, a Balkánnal vagy éppen Ukrajnával. 

A Déli összekötő vasúti Duna-hídon halad át a Magyarország keleti és nyugati országrészei közötti vasúti 

forgalom mintegy 90 százaléka, beleértve a tranzitforgalmat is. A felújításnak és a kapacitásbővítésnek 

köszönhetően a híd a következő évtizedekben is megbízhatóan tudja kiszolgálni a vasúti személy- és 

áruszállítást.” 

Pafféri Zoltán, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója kiemelte: “Hazánk első vasúti Duna-hídjának jelentősége 

hatalmas, itt halad át ugyanis az ország teljes kelet-nyugati irányú vasúti forgalmának 90 százaléka. 

Naponta átlagosan mintegy 100 tehervonat és 140-150 személyvonat halad át az 500 méteres összekötő 

vasúti  hídon, idén júniusig pedig már 1,7 millió belföldi utasunk utazott át így a Dunán. A híd felügyeleti 

elemei is kiemelkedők, online monitoring-rendszer működik, a híd pályaszerkezet alatti ellenőrzését pedig 

https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/dji_0471.jpeg?itok=xjJEGOp1
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minden medernyílásba elhelyezett vizsgáló kocsi segíti. A három hídszerkezet a nagyobb, felújítás jellegű 

beavatkozásokat is megkönnyíti majd, vasúti forgalomból származó környezeti zaj- és rezgésterhelést 

korszerű sínleerősítés, kompozit járólemez-felület és zajárnyékoló fal is csökkenti.” 

Kikina Artúr, a NIF Zrt. vasút-fejlesztési igazgatója elmondta: “A híd teljes hossza 510 méter, a felszerkezet 

hossza 493,6 méter. A híd acélszerkezeti elemeit Lengyelországban gyártották, majd közúton szállították 

Csepelre, az előszerelés helyszínére. Itt 20 méteres szerkezeteket készítettek, melyekből bárkán 

összehegesztve alkottak 80 méteres úsztatási egységeket. Ezeket úszóbárka segítségével, vízi úton 

szállították a beépítés helyszínére. A Rákóczi híd közelsége miatt az elemeket alulról beemelve illesztették a 

helyükre egy erre a célra tervezett és gyártott, bárkára szerelt hidraulikus emelőmű segítségével.” 

A Déli összekötő vasúti Duna-híd fejlesztése a Technológiai és Ipari Minisztérium (jogelőd: Innovációs és 

Technológiai Minisztérium) megbízásából a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő 

Részvénytársaság beruházásában valósul meg. A kivitelezést a Duna Aszfalt Zrt. végzi nettó 36 087 028 

636 Ft értékben. A Déli összekötő vasúti Duna-hidat a Déli Körvasút fejlesztésének részeként 

korszerűsítették.

 

 

Már minden elővárosi vonalon üzemelnek az új jegykiadó automaták 
 

2022. augusztus 11.  

A MÁV-START 375 új jegykiadó automatát rendelt meg, ezek több mint 80 százaléka, 324 darab már 

üzembe állt. Ezeket már az összes elővárosi vonal mentén használhatják az utasok, de a 

megyeszékhelyek és a nagyobb forgalmú városok vasútállomásain is több új automatából 

vásárolhatják meg jegyeiket az utazók. A fejlesztésnek köszönhetően egyre több helyen válik még 

könnyebbé és gyorsabbá a jegy- és bérletvásárlás. 

Tavaly ősszel kezdődött az új jegykiadó automaták tömeges telepítése. A megrendelt 375 új jegykiadó 

automatából 275 kártyás és készpénzes, míg 100 kizárólag bankkártyás fizetésre alkalmas. Ezekből már 

324 került ki, a további 51 automata telepítése várhatóan év végéig fejeződik be. Országszerte összesen 

már közel 500 automatából juthat évente több millió utas az eddigieknél is kényelmesebben menetjegyéhez, 

illetve bérletéhez a vonatos és buszos ajánlatokat is tartalmazó kínálatból. 

Már új jegy- és bérletkiadó automaták üzemelnek a tatabányai-győri (1-es számú), az esztergomi (2), a 

székesfehérvári (30a), a pusztaszabolcsi (40a), a szobi (70), a veresegyházi (71), a hatvani (80a), a ceglédi 

(100a), az újszászi (120a) és a lajosmizsei (142) vasútvonal állomásain és megállóhelyein, továbbá a 

Nyugati, a Keleti és a Déli pályaudvaron, valamint Kelenföldön is. Több megyeszékhely, mint például 

Debrecen, Székesfehérvár, Szolnok és Szeged állomásain, ezeken kívül például Dunaújváros és Zirc 

állomásokon is új automaták állnak az utasok rendelkezésére. 

Meglévő 178 automata is megújult 2021-ben. Az elővárosi vonalakon újabb típusúakra lecserélt, de felújított 

eszközök új helyszínekre, jellemzően a nagy utasforgalmú vidéki állomásokra és megyeszékhelyekre, illetve 

a tavaly elindult Hódmezővásárhely és Szeged között közlekedő TramTrain vonalára kerültek, ahol az 

eladott jegyek felét automatákból vásárolták. A Balaton parti forgalmasabb állomásokon és megállóhelyeken 

is már összesen 37 új és felújított automata áll az utasok rendelkezésére, az automatákban a népszerű 

Balaton 24 és 72 napijegyek is megvásárolhatók. 

Azokon az állomásokon, melyeken pénztár vagy automata üzemel, csak érvényes menetjeggyel lehet a 

vonatokra felszállni, a vonaton menetjegy csak pótdíj váltása mellett vásárolható. A MÁV-START inkteraktív 

térképe segítségével az utasok naprakészen tájékozódhatnak az automaták elérhetőségéről. 

 
 

 

https://mzshun.carto.com/builder/3ac3e5c1-d18f-4a61-932c-edf5080bde4b/embed
https://mzshun.carto.com/builder/3ac3e5c1-d18f-4a61-932c-edf5080bde4b/embed
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Érj haza biztonságban! – véget ért a balatoni rendezvénysorozat 
 

2022. augusztus 19.  

2022-ben eddig 63 vasúti átjárós baleset történt, amelyekben már 22-en meghaltak, többen, mint 

tavaly egész évben. A MÁV a vasúti átjárós balesetek drámaian magas száma miatt áprilisban 

indította el figyelemfelkeltő vasútbiztonsági kampányát, amely a nyári szünet ideje alatt a Balaton 

körül zajlott. A vasúti átjárók közelébe szervezett kitelepüléseket a célközönség nagy érdeklődéssel 

fogadta.  

Az iskolaszünet idejére időzített program júniusban kezdődött Balatonszemesen, majd Balatonfenyves és 

Zamárdi után a rendezvénysorozat júliusban a Balaton északi partján, Alsóörsön folytatódott, végül 

Balatonalmádi után Révfülöpön zárult augusztus 18-án. A nyári kampány kitelepüléseivel elsősorban a 

vasúti átjárók közelében sétáló családokat célozta, de az átjáró tilos jelzésénél várakozó autósok is 

balesetmegelőzési szórólapokat kaptak. A helyszíni megjelenések sikerét vasútbiztonsági szakemberek 

valamint a Vasúti Polgárőr Egyesület önkéntesei is segítették. A kitelepülések közelében a rendőrség közúti 

ellenőrzéseket tartott. A vasúttársaság igyekszik a lehető legtöbbekhez eljuttatni üzenetét: járművel vagy 

gyalogosan közlekedve is élet-halál kérdése lehet a KRESZ szabályok betartása! 

A vasúttársaság balesetmegelőzési megjelenései és edukatív programjai távolabb mutatnak a 

kommunikációs kampányokon. A pályavasúti területi igazgatóságok a területi vasútbiztonsági és egyéb 

szakmai szervezetekkel, a rendőrséggel és külső partnerekkel együttműködve folyamatosan szerveznek 

megjelenéseket, és tartanak iskoláknak is vasútbiztonsági témájú programokat, ahol évente  sok száz diákot 

és felnőttet oktatnak a szabálykövető közlekedésre. A vasúttársaság több mint tíz éve együttműködik a 

rendőrséggel, és 2018 óta folyamatosan, éves szinten 60-70 helyszínen tart közös vasúti-közúti 

közlekedésbiztonsági ellenőrzést a rendőrség területileg illetékes munkatársainak közreműködésével. 

Folyamatos a MÁV részvétele a rendőrség által szervezett RAILPOL (Vasúti Rendőrségek Európai 

Szervezete), valamint ILCAD (Nemzetközi Útátjáró Biztonsági Nap) ellenőrzési akciókban is. 

A MÁV a vasútbiztonsági kampány áprilisi kezdete óta működteti a www.mav.hu/erjhaza oldalt, amelyre már 

több mint 37 500 érdeklődő látogatott el. Az oldalon elrettentő baleseti helyszíni fotókat, magyarázó- és alap 

vasútbiztonsági információkat, és a témában készült saját videókat mutatnak meg. 

A balesetek megelőzése érdekében minél szélesebb körű össztársadalmi összefogás szükséges. A média 

egyre hatékonyabb módszerekkel segíti a közös célt, megmozdult a rádiós szakma is, június 1-jétől 

augusztus végéig országosan több százszor kerülnek adásba a Helyi Rádiók Országos Egyesülete és a 

Rádiós Médiaszolgáltatók Egyesülete gondozásában elkészült figyelemfelkeltő rádióspotok is. 

A MÁV-Volán-csoport a vasúti balesetek megelőzése érdekében a közlekedők szemléletformálására tett 

jelentős erőfeszítéseit tovább folytatja, hiszen az idei év kommunikációs fókuszában a vasútbiztonság áll. 

 
 

A regionális vasúti kínálatot fejleszti az év közbeni menetrendi 
módosítás 

 

2022. augusztus 22.  

Augusztus 29-től életbe lép a 2021/2022-es menetrend szokásos, harmadik módosítása, amely több – 

főként regionális vasútvonalon – hoz jelentős menetrendi fejlesztéseket az átszállási lehetőségek 

javításával és a kínálat bővítésével. A viszonylatok tekintetében – a közlekedéspolitikai koncepciónak 

köszönhetően – hatásosabb év közbeni menetrendi újításokat vezet be a vasúttársaság: a 

Székesfehérvár—Komárom és a Miskolc—Nyékládháza—Tiszaújváros vonalakon a korábbi évekhez 

képest többszörösére nő a vasúti eljutási lehetőség a kétórás ütemre hangolt menetrend révén, 

Villányt és Mohácsot pedig ismét csak vonatok kötik össze a pótlóbuszok helyett. Hét regionális 

vonalon is jobban igazodik a menetrend az utazási szokásokhoz, igényekhez. Az oroszlányi, a 

http://www.mav.hu/erjhaza
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lajosmizsei—kecskeméti, a szegedi, a debreceni és a Székesfehérvár—Tapolca közötti vonalakon is 

módosul egyes vonatok közlekedése. 

Az érintett vonalakon a részlegesen vagy teljesen megváltozó menetrendek miatt érdemes utazás 

előtt tájékozódni az indulási időkről az Elvira menetrendi kereső vagy a MÁV mobilalkalmazás 

segítségével. 

A Volánbusz elsősorban Szekszárdon és térségében fejleszti az autóbuszos menetrendi kínálatot. 

Bővülnek az eljutási lehetőségek Székesfehérvár és Veszprém között, Zsámbék térségében pedig 

javulnak az autóbusz-vonat csatlakozások. A 150-es vasútvonal autóbuszos pótlásának menetrendje 

is változik. 

Sűrűbb vonatközlekedés több regionális vonalon 

Az Esztergom—Süttő—Komárom vonal térségében a tavaly decemberi menetrendváltáskor bevezetett 

sűrűbb közlekedés lendített a vasút népszerűségén. Ennek hatására a MÁV-START a menetrendi fejlesztést 

kiterjeszti a Székesfehérvár—Komárom (5-ös) vonalra is, amelyen kétóránként, ütemes menetrend szerint 

közlekednek az S150-es vonatok szeptember 3-tól. A vonatok Székesfehérvárról Komáromba 6:28 és 

18:28 között, míg visszafelé 6:05 és 18:05 között indulnak kétóránként.  A vonatok Komáromban a Győr felé 

induló, illetve az onnan érkező S10-es személyvonatokhoz, Székesfehérváron a Budapest felé induló, illetve 

onnan érkező Tópart InterCity-hez csatlakoznak. A tarifarendszerben marad az átjárhatóság, a vonal mentén 

érvényes Volánbusz bérleteket a MÁV-START továbbra is elfogadja a vonatokon. 

 

 

A Nyékládháza—Tiszaújváros (89-es) vasútvonalon szintén kétóránkénti ütemes menetrend lép életbe, 

ezáltal javul a borsodi megyeszékhely közvetlen vasúti elérhetősége. Tiszaújváros—Miskolc-Tiszai 

viszonylatban 9 pár, teljes útvonalon közlekedő vonat fog járni, Tiszaújvárosból indulnak 6:20-kor, 8:15-kor, 

10:15-kor, 12:18-kor és 14:15-től 22:15-ig kétóránként, Miskolc-Tiszairól indulnak: 4:32-kor, 7:07-kor és 

9:10-től 21:10-ig kétóránként. Ezen kívül pedig egy pár Nyékládháza (indul 5:14-kor)—Tiszaújváros (indul: 

5:48-kor) viszonylatú vonat is közlekedik. Menetrend szerinti pótlóbuszok már nem fognak közlekedni 

augusztus 29-től. 

 

A Villány—Mohács (66-os) vasútvonalon mindennap 8 pár vonat közlekedik augusztus 29-től, így már nem 

kell pótlóbuszra átszállni. Pécs és Mohács között három vonat, míg Mohács és Pécs között két vonat 

átszállásmentes kapcsolatot biztosít. 

Jobb eljutás a fővárosba az elővárosi vonalakon 

Tatabánya—Oroszlány vonal (12) 

Hétvégi- és ünnepnapokon reggel az első három Oroszlányból Tatabányára közlekedő S12-es 

személyvonat 25 perccel később közlekedik, Oroszlányból 5, 6 és 7 órakor indulnak, Tatabánya állomásra 

5:20-kor, 6:20-kor és 7:22-kor érkeznek, ahol a várakozási idő Budapest felé 16-18 percre rövidül. 

Ugyancsak hétvégén reggel két Tatabánya―Oroszlány viszonylatú személyvonat 27 perccel később 

közlekedik, Tatabányáról 5:33-kor és 6:33-kor indulnak, javítva a csatlakozásokat Budapest felől. Ezen kívül 

új vonat közlekedik naponta Tatabányáról Oroszlányba, Tatabányáról 4:06-kor fog indulni. 

Budapest—Lajosmizse—Kecskemét vonal (142) 

Táborfalva felől a Kecskemét irányú utasforgalom jobb kiszolgálása érdekében a Kecskemétről 

munkanapokon 5:50-kor induló, Lajosmizséig közlekedő S210-es személyvonat meghosszabbított 

útvonalon, Lajosmizse helyett Táborfalva állomásig közlekedik, a Lajosmizséről munkanapokon 7:07-kor 

induló, Kecskemétig közlekedő S210-es személyvonat hosszabb útvonalon, Lajosmizse helyett Táborfalva 
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állomásról közlekedik, Táborfalváról 6:52-kor indul. Ezekkel összefüggésben viszont a Budapest felől 

Lajosmizsére 6:18-kor érkező S21-es személyvonat munkanapokon csak Táborfalva állomásig közlekedik, 

hétvégi- és ünnepnapokon a vonat változatlanul Ócsa—Lajosmizse között közlekedik. A Budapest  felé 

közlekedő, Lajosmizséről 6:41-kor induló S21-es személyvonat munkanapokon rövidebb útvonalon, 

Táborfalvától közlekedik, ahonnan 6:53-kor indul. 

A délutános műszakokból és a késő esti M3-as metróktól hazafelé igyekvők igényeihez igazodóan a 

Nyugatiból 22:18-kor induló vonat a teljes útvonalán a jelenlegihez képest 15 perccel később közlekedik, a 

Nyugatiból 22:33-kor indul. 

Átalakul és bővül a hétvégi és ünnepnapi menetrendi struktúra a 142-es vonal alsó, Lajosmizse—Kecskemét 

szakaszán, a vonalon négy Nyugati pályaudvar és Lajosmizse között közlekedő S21-es személyvonat 

útvonala lesz meghosszabbítva Kecskemétig, illetve  három Lajosmizse és a Nyugati közötti személyvonat 

Kecskemétről közlekedik. A vonatok az új, bővülő eljutási lehetőségek mellett a korábbi hétvégi 

menetrendben közlekedő vonatokhoz hasonló időfekvésben, párperces időadat módosulással közlekednek, 

leszámítva a Kecskemétről 14:04-kor induló járatot, amely két órával későbbi időfekvésben közlekedik. 

A Lajosmizsére 7:18-ra, 9:18-ra, 15:18-ra és 21:18-ra érkező S21-es személyvonatok hétvégi és 

ünnepnapokon tovább közlekednek Kecskemét állomásra. 

A Lajosmizséről 8:41-kor, 10:41-kor és 16:41-kor induló, a Nyugatiba közlekedő S21-es vonatok hétvégi és 

ünnepnapokon meghosszabbított útvonalon közlekednek, Kecskemétről 8:04-kor, 10:04-kor és 16:04-kor 

indulnak. 

Kőbánya-Teher állomáson a vasúti pályát érintő sebességkorrekciónak köszönhetően augusztus 29-től már 

a lajosmizsei vonal S21-es járatai is az eredeti menetrend szerint közlekednek, azaz visszaáll az eredeti 

eljutási idő: a Nyugatiból ismét minden óra 18 perckor indulnak, illetve  a Nyugatiba Lajosmizse és Dabas 

felől minden óra 42 perckor érkeznek meg. (A lajosmizsei vonalon pályakarbantartás miatt még augusztus 

28-ig módosított menetrend érvényes, ezért az S21-es vonatok ezen a szakaszon nem közlekednek.) 

Budapest—Cegléd—Szeged vonal (140) 

A Kecskemétről munkanapokon 5:12-kor és 6:12-kor induló, a Nyugatiba közlekedő személyvonatok 

Kecskemétről 5:10-kor, illetve 6:10-kor indulnak és megállnak Nyársapáton, ahonnan 5:26-kor és 6:26-kor 

indulnak. 

A Szegedről 4:34-kor induló, a Nyugatiba közlekedő személyvonat Szegedtől 2 perccel korábban közlekedik 

és megáll Városföldön, ahonnan 5:28-kor indul tovább. 

Budapest—Cegléd—Szolnok—Debrecen vonal (100) 

A Debrecenből 4:20-kor induló, Budapestre közlekedő sebesvonat Debrecenből 10 perccel később, 4:30-kor 

indul, Püspökladányban csak 1 percet, Szolnokon 5 percet várakozik,  a Nyugatiba változatlan időpontban, 

7:32-kor érkezik. 

Budapest—Székesfehérvár—Tapolca vonal (29) 

A Balatonfüredről 5:50-kor induló személyvonat egész évben Budapestig közlekedik: munkanapokon 

Budapest-Kelenföldig, hétvégi és ünnepnapokon a Déli pályaudvarig. Székesfehérvárról 7:06-kor indul, 

Budapest-Kelenföld pályaudvarig csak Velencén áll meg. 

https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/line-lock/v1_hirdetmeny_142_pv-va-ds-lm-km_0822-0828_12195-1_v0809.pdf
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Változás az S71-es vonatok megállási rendjében 

A Budapest―Vácrátót―Vác vonalon közlekedő S71-es jelzésű személyvonatok az alacsony utasforgalom 

okán nem állnak meg Vácrátót állomáson egyik irányban sem, így Vácra 1 perccel korábban érkeznek, 

illetve Vácról 1 perccel később indulnak. Ennek révén megnövekszik az átszállási idő Vác állomáson a Z70-

es zónázó vonatokra, illetve vonatokról. Vácrátót a továbbiakban a csúcsidőszakokban közlekedő G71-es 

járatokkal érhető el. 

Utazási igényekhez igazodó módosítások több regionális vasútvonalon 

Pécs—Villány—Magyarbóly vonal (65) 

A térségben több kisebb változás is életbe lép. A  Pécsről 8:50-kor induló személyvonat Pélmonostor (Beli 

Manastir) helyett csak Magyarbólyig közlekedik.  Új vonat közlekedik Villányból Magyarbólyba 14:00-kor.A 

Pécsről 15:36-kor induló, Mohácsig közlekedő személyvonat munkanapok helyett már naponta közlekedik.   

 A Magyarbólyból 5:35-kor induló, Villányig közlekedő személyvonat 5:46-kor indul Magyarbólyból, Pécsig 

közlekedik, míg a Villányból munkanapokon 6:22-kor induló, Pécsig közlekedő személyvonat Mohácsról 

indul, és naponta közlekedik. Új vonat fog közlekedni Magyarbólyból Villányra, 7:48-kor indulva. 

A Pélmonostorról 11:43-kor induló személyvonat Pélmonostor helyett Magyarbólyból indul. 

Kaposvár—Siófok vonal (35) 

A nyári időszakra bevezetett két új személyvonatpár immár egész évben közlekedik, Siófokról Tabra 

munkanapokon és szombati napokon 8:10-kor, a vasárnap és ünnepnap 8:35-kor, valamint a naponta 11:10-

kor induló személyvonat, továbbá a Tabról Siófokra 9:55-kor és 12:55-kor induló személyvonat az év minden 

napján fog közlekedni. 

Kál-Kápolna—Kisújszállás vonal (102) 

A Kál-Kápolnáról 9:42-kor induló, Kisújszállásig közlekedő személyvonat egy órával korábban közlekedik, 

8:42-kor indul. A Kisújszállásról 8:40-kor induló, Kisköréig közlekedő személyvonat egész évben naponta 

közlekedik, Kisújszállásról 8:34-kor indul. 

A Kisköréről 13:20-kor induló, Kisújszállásig közlekedő személyvonat egész évben mindennap közlekedik, 

az egyenletes menetrendi kínálat érdekében Kisköréről 12:30-kor indul. 

Baja—Kiskunhalas és Kiskunhalas—Kiskunfélegyháza vonalakon (154, 155) 

Az iskolai időszakban Bajáról 13:16-kor és 15:16-kor induló személyvonatok átszállás nélkül 

Kiskunfélegyházáig közlekednek, a Kiskunhalasról 14:39-kor és 16:42-kor induló személyvonatok idejében. 

A Kiskunhalasról munkanapokon 4:30-kor induló, Kiskunfélegyházáig közlekedő személyvonat Bajától 

közlekedik, reggel 3:14-es indulással. 

A Kiskunfélegyházáról munkanapokon 6:38-kor, továbbá a munkanapokon és vasárnapi közlekedési rendű 

napokon 16:36-kor és 18:38-kor induló, Kiskunhalasig közlekedő személyvonatok útvonala Bajáig 

meghosszabbodik. 

A Bajáról 4:14-kor induló, Kecskemétig közlekedő InterRégió vonat Baja—Kiskunhalas között 5 perccel 

korában közlekedik, Bajáról 4:09-kor indul. 
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Szentes—Orosháza vonalszakasz (147) 

A munkanapokon Orosházáról eddig 4:14-kor induló, Szentesig közlekedő személyvonat később közlekedik, 

Orosházáról 5:50-kor indul, Szentesre 7:20-kor érkezik. A Szentesről 5:36-kor induló, Orosházáig közlekedő 

személyvonat Szentes és Gádoros között 5 perccel korábban közlekedik. 

Vámosgyörk—Gyöngyös és Vámosgyörk—Újszász—Szolnok vonalak (85, 86) 

Az esti eljutási lehetőségeket bővítve mindennap új személyvonat indul 20:08-kor Vámosgyörkről 

Gyöngyösre, illetve visszafelé 20:32-kor Gyöngyösről Vámosgyörkre. Emellett a 86-os Vámosgyörk-Újszász-

Szolnok vonalon új személyvonatok indulnak naponta 9:09-kor Vámosgyörkről Szolnokra és 11:05-kor 

Szolnokról Vámosgyörkre. A Szolnokról 19:05-kor induló, Jászapátira közlekedő személyvonat útvonala 

Vámosgyörkig meghosszabbodik, továbbá új személyvonat indul Vámosgyörkről Jászapátira mindennap 

21:12-kor. 

Nagykanizsa—Dombóvár (60, 41 vonalak) 

A 60-as és 41-es vonalon Nagykanizsáról 20:55-kor induló, Dombóvárig közlekedő személyvonat 

menetideje jelentősen csökkeni fog, Murakeresztúrról 21:18 helyett 21:10-kor indul és nem áll meg 

Kaposfőn, Kaposmérőn és Kaposújlakon, így Kaposvárra 23:06 helyett 22:47-kor, Dombóvárra 23:41 helyett 

23:22-kor fog érkezni. 

A Gyékényesről 20:48-kor induló, Nagykanizsáig közlekedő személyvonat a késő esti eljutások 

megteremtése érdekében új idősávban közlekedik, Gyékényesről 22:32-kor indul, csatlakozást biztosítva a 

Dombóvár felől 22:30-kor érkező személyvonattal. 

A Dombóvárról 21:09-kor induló, Gyékényesig közlekedő személyvonat Kaposvárról 22:42 helyett 22:49-kor 

indul, Gyékényesre 0:04 helyett 0:10-kor érkezik.  

A Dombóvárról 20:03-kor induló, Gyékényesig közlekedő személyvonat 10 perces somogyszobi várakozása 

megszűnik, 22:09 helyett 22:00-kor indul, Gyékényesre 22:40 helyett 22:30-kor érkezik.  

A Somogyszobról Kaposvárig közlekedő késő esti személyvonat 23:08 helyett 23:15-kor indul, Kaposvárra 

0:02 helyett 0:09-kor érkezik.  

A Pécsről 18:17-kor induló Pannónia InterRégió vonat Gyékényesről 20:44 helyett 20:41-kor indul és megáll 

Őrtilos állomáson is. 

A Volánbusz menetrendi fejlesztései: 

Új helyi és helyközi autóbusz-menetrendek Szekszárdon és térségében 

2022. augusztus 28-tól új autóbusz-menetrend segíti a helyi és helyközi szolgáltatást igénybe vevő 

utasok közlekedését Szekszárdon és térségében. A várost egyes regionális járatok a jelenleginél 

kedvezőbben „tárják fel”, melyek helyi bérlettel is igénybe vehetők lesznek, így nő a helyközi 

buszokkal (melyeket egyébként a szekszárdiak is egy díjtermékkel igénybe tudnak venni a jövőben) 

átszállásmentesen elérhető úti célok száma. A változásnak köszönhetően a tavaly átadott, klimatizált, 

alacsonypadlós, elektronikus utastájékoztatással és USB-csatlakozóval felszerelt új helyközi 

autóbuszokat részben már a szekszárdi helyi utasok is igénybe tudják venni. 

Egyes helyközi járatok a városhatáron belül helyi járatként közlekednek. Az így integrált autóbuszvonalak új 

vonalszámokat kapnak. Ezek az új vonalszámok a helyijárat-számozási rendszerbe is illeszkednek. A helyi 

bérlettel igénybe vehető járatok 5420-5429-es számozási tartományba tartoznak majd. 
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A megyeszékhely közlekedésébe integrált helyközi vonalak a városi szakaszokat követően Kakasd–

Bonyhád–Nagymányok, Kakasd–Bonyhád–Dombóvár, Sióagárd, Őcsény–Decs–Sárpilis–Bátaszék, 

Keselyűs–Árvízkapu, Várdomb–Bátaszék–Báta, Szálka–Mőcsény–Bonyhád, Tolna–Fadd–Paks és Tolna– 

Fadd–Fadd-Dombori irányába folytatódnak. 

Változások az érintett helyközi járatok útvonalában és menetrendjében 

Szekszárd–Kakasd–Bonyhád–Nagymányok és Szekszárd–Kakasd–Bonyhád–Dombóvár 

A járatok a nemrégiben Szekszárd és Bonyhád között kialakított ütemes menetrendbe illeszkednek, s a 

jelenleg közlekedő járatokkal megegyező időpontokban indulnak. Útvonaluk a megyeszékhelyről induló 

járatok esetében viszont megváltozik: az autóbuszok két belvárosi megállóban is megállnak – Szekszárd, 

Liszt Ferenc tér és Szekszárd, Tanítóképző –, vissza irányban jelenleg is a városközponton keresztül 

közlekednek. A módosításnak köszönhetően a helyközi utasok kevesebb gyaloglással érhetik el a járatokat, 

a helyi utasok számára pedig bővül az utazási kínálat a belváros és a város északi részei között. Az új 5420-

as és az új 5421-es számú helyi tarifával is igénybe vehető vonalakon meghirdetve óránként egy járatpár 

vehető igénybe helyi utazásra Szekszárd, Autóbusz-állomás és Szekszárd, Siófoki útelágazás között. A 

Szekszárdon kívüli szakaszokon az új vonalakon a jelenlegihez képest nem változik a járatok menetrendje. 

A helyközi járatok továbbra is az 5430-as, 5431-es és 5434-es vonalakon közlekednek. 

Szekszárd–Sióagárd 

Sióagárd irányában több járat a városközpontot érintve közlekedik, ebből egy a Wesselényi és Kadarka 

utcákat is érinti. Az indulási idő két járat esetében néhány perccel módosul. Szekszárd irányába jelenleg is a 

belvárost érintve közlekednek a járatok, közülük egynek az útvonala módosul (az érintett járat a Kadarka és 

a Wesselényi utcák érintésével közlekedik, biztosítva, hogy a belvárosi lakótelepekről a diákok közvetlenül 

juthassanak el a Babits Mihály Általános Iskolába). Ezen felül egy további járat a Zrínyi utca érintésével 

közlekedik (a Sióagárdról a Garay János Általános Iskolába ingázókat kiszolgálva). A járatok helyi utazásra 

Szekszárd, Autóbusz-állomás és Szekszárd, siófoki elágazás között vehetők igénybe az új 5422-es vonalon 

meghirdetve. A Szekszárdon kívüli szakaszokon kismértékben változik a járatok menetrendje. A helyközi 

járatok továbbra is az 5440-es vonalon közlekednek. 

Szekszárd–Őcsény–Decs–Sárpilis–Bátaszék 

A vonalon közlekedő autóbuszok jelenleg is megállnak a városi szakaszon található összes megállóban, 

ebben a tekintetben tehát nem történik változás. Helyi utazásra Szekszárd, Szőlőhegyi elágazás és 

Szekszárd, Járműbontó közötti szakaszon vehetők igénybe az integrált közlekedésbe bevont, új 5424-es 

vonalon meghirdetett járatok, amelyek az új menetrend szerint is a jelenleg közlekedő helyközi járatokkal 

megegyező időpontokban indulnak. A reggel 6:54-kor Őcsényből meghirdetett 5418-as járat helyett új, 5428-

as jelzéssel indul autóbusz Őcsény–Szekszárd, Szőlőhegy–Szekszárd, Újvárosi templom–Szekszárd, 

Palánk útvonalon, számos további oktatási intézményt elérve. A Szekszárdon kívüli szakaszokon 

kismértékben változik a járatok menetrendje. A helyközi járatok továbbra is az 5415-ös, 5416-as, 5417-es 

vonalakon közlekednek. 

Szekszárd–Keselyűs–Árvízkapu 

Az iskolai napokon közlekedő járatpár útvonala Szekszárd, Újvárosi templom megállóig meghosszabbodik, 

így további iskolák, illetve munkahelyek válnak átszállás nélkül elérhetővé a Keselyűsből, Ózsákpusztáról 

ingázó helyközi utasok számára. Helyi utazásra Szekszárd, Újvárosi templom és Szekszárd, Járműbontó 

közötti szakaszon vehetők igénybe a járatok. Valamennyi járat a jelenlegi 5411-es vonal helyett az új 5423-

as vonalon közlekedik. 

Szekszárd–Várdomb–Bátaszék–Báta 

Az integrációba bevont járatok munkanapokon Szekszárd Autóbusz-állomás és Szekszárd Szőlőhegy 

megállók között az új 5425-ös vonalon vehetők igénybe helyi utazásra. Az útvonal, illetve a megállóhely-

kiosztás módosul: a járatok Szekszárd, Nyomda megállóhelynél is megállnak – ez a megálló a belvárosban 

található, így a helyközi utasok számára kényelmesebbé válik a frekventált úti célok elérése. A Szekszárdon 
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kívüli szakaszokon kismértékben változik a menetrend. A helyközi járatok a továbbiakban az új 5412-es 

vonalon közlekednek. 

Szekszárd–Szálka–Mőcsény–Bonyhád 

A járatok érintik Szekszárd, Nyomda megállóhelyet, a helyközi utasok így könnyebben juthatnak el belvárosi 

úti céljaikhoz. Az útvonal a város déli részén is kismértékben módosul, az 56-os főút helyett az Otthon utcán 

át vezet. Iskolai napokon reggel 7:04-kor Szálkáról induló járat Újváros irányába meghosszabbodik, így 

további településrészek válnak közvetlenül elérhetővé az utasok számára a reggeli csúcsidőben. A járatok 

Szekszárd, Autóbusz-állomás és Szekszárd, Szőlőhegy között vehetők igénybe helyi utazásra, s ezen a 

szakaszon minden megállóban megállnak. A szálkai járatok integrálódnak a helyi közlekedésbe, a 

Szekszárdon kívüli szakaszokon csak kismértékben változik a menetrend. Valamennyi helyközi járat a 

jelenlegi 5427-es és 5429-es vonalak helyett az új 5426-os vonalszámot kapja. Szálkára 5426-os jelzéssel 

új, helyi közlekedésbe integrált járat indul naponta Szekszárd, Palánk–Újváros–Autóbusz-állomás–Csatár–

Otthon utca–Szőlőhegy–Tót-völgy–Szálka vonalon. 22:05-kor egy késő esti járattal biztosítjuk a 

megyeszékhelyhez közel eső település kiszolgálását. A járat részben úgynevezett „igényvezérelt”, azaz az 

Otthon utca megálló után csak a leszálló utasok számára áll majd meg. 

Szekszárd–Tolna–Fadd–Paks és Szekszárd–Tolna–Fadd–Fadd-Dombori 

A Szekszárd–Fadd–Paks és Szekszárd–Tolna–Fadd-Dombori vonalak járatainak egy része a 

megyeszékhelyen belül módosított útvonalon közlekedik 5429-es jelzéssel, Tolna felől érkezve s a 

Tanítóképző megállót elhagyva a Széchenyi utca–Béri Balog Ádám utca–Május 1. utca–Alisca utca–

TESCO–Tartsay utca–Autóbusz-állomás útvonalon halad. Az utasok számos fontos, új úti célt érhetnek el 

majd közvetlenül, így például a Megyei Kórházat, a város déli részén elhelyezkedő bevásárlóközpontokat, 

oktatási intézményeket, illetve a Tartsay utcai iparterületet. Az új, integrált 5429-es számú vonal feladata az 

északi iparterület és Palánk összekapcsolása a belvárossal, valamint a déli településrésszel Szekszárdon 

belül. 

A Tolna, Mözs, Fácánkert, Bogyiszló, Fadd, Fadd-Dombori, Gerjen, Dunaszentgyörgy települések 

alkotta térségben új, időben egyenletes eljutási lehetőséget biztosító menetrend lép életbe – vasúti 

csatlakozást biztosítva Tolna-Mözsnél a 46-os vasútvonalhoz. A menetrendbe illeszkednek a szekszárdi 

helyi-helyközi integrált és a „hagyományos” helyközi járatok, melyek így egy összehangolt rendszert alkotva 

sűrű, egyenletes elővárosi kínálatot nyújtanak. Az új menetrendben pontos csatlakozások állnak 

rendelkezésre Fácánkert és Bogyiszló irányába azokban az időpontokban, amikor nincs Szekszárdról 

érkező, vagy oda induló közvetlen járat. 

Szekszárd és Tolna között munkanapok nagy részében átlagosan 30 percenként indul autóbusz, de a 

reggeli és délutáni csúcsidőben ennél sűrűbb követéssel közlekednek a járatok: reggel Szekszárd felé 5, 

délután Tolna felé 15 percenként. Hétvégén 60 percenként közlekedik autóbusz a két város között. 

Szekszárd és Fadd között munkanapokon általában 60, de a reggeli csúcsidőben Szekszárd felé 5-10, 

délután Fadd felé 15-30 percenként indul autóbusz. Hétvégén 60-120 percenként közlekednek a járatok. 

A megyeszékhely és Fadd-Dombori között a hét minden napján 120 percenként indulnak a járatok, a nyári 

időszakban pedig még az esti órákban is közlekedik járat. Az autóbuszok jelentős része Szekszárd 

bejárásával közlekedik, így a belvárosból és a déli városrészből is elérhetővé válik a kedvelt üdülőtelep. 

Fácánkert, Mözs, Bogyiszló, Gerjen és Szekszárd között – kisebb menetrendi módosításokkal – a 

jelenlegivel megegyező járatsűrűséggel közlekednek az autóbuszok. 

A változásokról a Volánbusz honlapján is lehet tájékozódni. 

Helyi járatok változásai 

Az eddigi helyi vonalak, vonalcsoportok szerepét részben új helyi, illetve helyi bérletekkel is igénybe vehető 

helyközi vonalak veszik át Szekszárdon, jobban igazodva a meglévő utasforgalmi igényekhez, segítve az 

https://www.volanbusz.hu/hu/hirek/hir/39246#Tolna


KTE    36  2022. szeptember 

 
 
egészségügyi és oktatási intézmények, bevásárlóközpontok, iparterületek, kertvárosi részek jobb 

megközelítését. Az új menetrendek és a további részletek itt érhetők el. 

Helyi bérlettel igénybe vehető helyközi vonalak 

A részletes vonali ismertetőknél megjelenített helyközi vonalak (5420–5429) helyi bérlettel is igénybe 

vehetők a városi szakaszokon, így a helyi és helyközi járatok számos helyen egyenletes kiszolgálást 

biztosítanak. A részletes információk itt érhetők el. 

Bővülő járati kínálat Székesfehérvár és Veszprém között 

A reggeli hivatásforgalmi időszakban több járat közlekedik Székesfehérvárról Veszprémbe azáltal, hogy a 

Várpalota–Nagykanizsa viszonylatban naponta közlekedő járat meghosszabbított útvonalon 

Székesfehérvárról indul reggel 5:25-kor. Bővítve az eljutási lehetőségeket új járat indul továbbá naponta 

5:45-kor Székesfehérvárról Várpalotán át Veszprémbe. 

Zsámbék térségét érintően javulnak a vasúti átszállási lehetőségek 

A vasúti csatlakozások kedvezőbb biztosítása érdekében a 784-es vonalon Bicske, Vasútállomás megállóból 

minden óra 12 perckor indulnak az autóbuszok. A reggeli sűrítőjáratok minden óra 42 perckor indulnak. A 

Bicskéről induló járatok minden óra 45 perckor, a reggeli sűrítőjáratok pedig minden óra 15 perckor 

biztosítanak csatlakozást Zsámbék, Autóbusz-fordulóban, ahol 6:15 és 18:45 között a Budapestre induló 

gyorsjáratokra lehet átszállni. A változással együtt a zsámbéki átszállások biztosítása érdekében valamennyi 

környéki vonalon kisebb módosításokat vezetünk be. 

A 775-ös autóbuszokról Zsámbék, Autóbusz-fordulóban minden óra 45 perckor átszállást biztosítunk 

Budapest felé a térségben közlekedő egyéb járatainkhoz. 

A 774, 783, 785, 787, 788, 791, 793, 794, 795, 798 és 799 jelzésű autóbuszokról Zsámbék, Autóbusz-

fordulóban minden óra 15, illetve 45 perckor átszállást biztosítunk a Budapest felé közlekedő járatainkra. 

A 150-es vasútvonal autóbuszos pótlásához kapcsolódóan változik a menetrend 

A 150-es Budapest–Kunszentmiklós-Tass–Kelebia vasútvonal elővárosi szakaszának autóbuszos 

pótlásában résztvevő járatok menetrendje módosul a májusi bevezetés óta eltelt időszak tapasztalatai, 

illetve utasok észrevételei alapján. 

Dunavarsány és Délegyháza kiskunlacházi átszállási kapcsolatának biztosítása a Budapest–Délegyháza 

viszonylattól elkülönítetten valósul meg a csúcsidőszakokon kívül az új, Taksony, vasútállomás és 

Kiskunlacháza, vá. elágazás megállóhelyek között közlekedő járatoknak köszönhetően. 

Budapest és Dunaharaszti között a 680-as és 681-es jelzésű körjáratok közlekedése módosul, Dunaharaszti 

kiszolgálását a településen áthaladó járatok mellett a 679-es számú, M5-ös autópályán át közlekedő 

gyorsjáratok biztosítják. 

Valamennyi, M5-ös autópályán át közlekedő, háromjegyű vonalszámmal ellátott járat megáll az autópálya 

bevezető szakaszán található, Budapest, Nagysándor J. u. elnevezésű megállóhelyen is. 

Budapest–Délegyháza relációkban kismértékben módosul a menetrend: változik a járatok közlekedésének 

gyakorisága, valamint az iskolai előadási napok és a tanítási szünetes munkanapok esetében is 

kismértékben eltérő közlekedési rendet vezet be a társaság. 

 

 

https://www.volanbusz.hu/hu/hirek/hir/39211
https://www.volanbusz.hu/hu/hirek/hir/39211
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Régi-új elnök a HUNGRAIL élén 

 
A HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület szavazati joggal rendelkező tagvállalatai írásbeli 

döntéshozatallal, többségi döntésükkel Mosóczi Lászlót választották meg az egyesület új elnökévé. A 

vasúti ágazatban vállalati és kormányzati szinten is jelentős jártassággal bíró szakember 2010 és 

2016 között már elnökként vezette a szervezetet. A HUNGRAIL elnöksége Pafféri Zoltán, a MÁV Zrt. 

elnök-vezérigazgatójának elnökségi tagságáról is döntött. 

2022. augusztus 18-tól Mosóczi László, a Technológiai és Ipari Minisztérium miniszteri tanácsadója, a MÁV 

Zrt. vasút-szakmai főtanácsadója a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület új elnöke. A közgyűlés döntésének 

értelmében a megbízatás 2027. május 30-ig szól. A megválasztott elnök 2022-ig az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium államtitkáraként felelt a közlekedéspolitikáért, korábban helyettes államtitkárként 

dolgozott. Előzőleg a vasúti szektorban meghatározó állami vállalatok – köztük a MÁV Zrt., a MÁV-START 

Zrt. és a NIF Zrt. - felsővezetőjeként tevékenykedett. Széleskörű tapasztalata nagymértékben hozzájárulhat 

ahhoz, hogy a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület kormányzati szinten is sikeres szakmai 

érdekképviseletet folytathasson. 

A HUNGRAIL elnöksége arról is döntést hozott, hogy Pafféri Zoltán, a MÁV elnök-vezérigazgatója 2022. 

augusztus 18-tól az egyesület elnökségének tagja. Pafféri Zoltánt idén június 16-tól nevezték ki a MÁV Zrt. 

élére, korábban helyettes államtitkárként az állami vállalatokért, köztük a vasúttársaságért is felelt. Közel tíz 

évig dolgozott a vasúti szektorban, 2020-tól pedig a Volánbusz Zrt.-t vezette. 

 

 
Épül Európa egyik legfontosabb észak-déli vasúti folyosója 

 

2022. augusztus 26.  

A Budapest-Belgrád vasútvonal kapacitásbővítő korszerűsítés alatt álló magyarországi szakaszának 

nagy szerepe lesz abban, hogy Magyarország Közép-Európa teherfuvarozási, logisztikai és elosztó 

központjává váljon. Az átfogó fejlesztésen áteső összeköttetés  a görög kikötőkbe befutó áruk 

számára kínál majd minden másiknál gyorsabb útvonalat a kontinens belseje felé. Budapest és 

Belgrád között 8 óráról 3,5 órára csökkenhet a menetidő a személyszállító vonatok esetében, de az 

elővárosban is jól érzékelhetően rövidül az eljutási idő, és sokkal sűrűbben fognak közlekedni a 

vonatok, ezáltal akár négyszeresére is nőhet az utasszám. A jövő közlekedési módjaként a vasút 

jelentős szerepet tölt be a klímasemlegességi célok elérésében is. 

A kiskőrösi vasutállomáson a mai napon kezdődött meg a vágánystabilizáló nagygépes munkavégzés. 

Augusztus 26-30-ig a világ egyik legnagyobb vasútépítőgép-gyártója, a Plasser & Theurer által épített 

vágánystabilizálógép dolgozik. Ez a gép a vasúti pálya „úthengere”, amely az ágyazat tömörítését végzi el. A 

MÁV FKG korszerű, ergonomikus kezelőterű munkagépe a korábbi két darab ágyazattömörítőgép munkáját 

vette át. Azoknál több mint kétszer gyorsabb teljesítményre képes, 800 méter helyett, óránként 1700 

vágányméteren képes költséghatékonyan elvégezni a tömörítési feladatot. A napokban ezen a szakaszon 

dolgozik a MÁV FKG másik vasútépítő nagygépe, a kitérőaláverő-gép is. A jármű a folyóvágányok 

szabályozását végzi, a vágányt a megfelelő magasságba és irányba állítja, az ágyazati kő keresztalj alá 

tömörítésének segítségével. A munkálatokban részt vesz még a V-HÍD vasúti ellenálláshegesztő-gépe, ami 

a síneket hegeszti össze, és profilra köszörüli. 

Kiskőrösnél az elmúlt hetekben már elbontottak 6100 vágányméter hosszú vasúti pályát, 21 váltót (kitérőt), a 

peronokat és az alépítményt, továbbá a keskeny nyomközű vasút vágányhálózatát is. Mára elkészült az új 

alépítmény, 3500 vágányméter vasúti pálya és egy útátjáró. A munkálatok során az állomási 

vágánygeometria teljesen átalakul, az eddigi egy átmenő fővágány helyett kettő létesül, az engedélyezési 

sebesség az átmenő vágányokon 160 km/h lesz. Új, korszerű állomásépület, két új, fedett peron épül, 

kialakítják az peronaluljárót, és az akadálymentes megközelítés érdekében liftet is telepítenek. A zajterhelés 

csökkentésére érdekében 1,7 km hosszan zajvédő fal, illetve az átszállást segítő 40 B+R és 20 P+R parkoló 

is épül. 
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A Soroksár és Kelebia között további szakaszokon is folyamatban vannak a munkálatok. Csengőd 

állomáson elbontottak négy vágányt, az épületeket és egy útátjárót, megkezdték a peronaluljáró építését. 

Kelebia állomás is több ütemben épül át a V-Híd kivitelezésében. Az átépítés alatt Szerbia és Magyarország 

között napi két pár személyvonat közlekedését biztosítani kell. 

 
 

A teljes kivitelezés ideje alatt kiemelt figyelmet fordítanak a környezet- és természetvédelemre. A 

madárvédelmi intézkedéseket megtették, az egyes növény- és rovarfajok szükséges áttelepítését a 

természetvédelmi szakértő, a Kiskunsági Nemzeti Park szakemberei és a Futóhomok Természetvédelmi 

Egyesület tagjai közösen végzik. 

Szeptember 1-től megindul a Kiskunhalas—Kisszállás szakaszon az új nyomvonal földmunkája a V-Híd 

tulajdonában lévő gépekkel és eszközökkel, kapcsolódó műtárgyépítésekkel, felsővezetéki oszlopok 

felállításával. 

 
 
 

https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/story/image/mav_soroksar-kelebia_kiskoros_vaganystabilizalo20220826_0008.jpg?itok=FvVE93Ku
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/mav_soroksar-kelebia_kiskoros_fkggepek_20220826_0001.jpg?itok=iPcDcEsh
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Kerékpáros fejlesztések a XV. kerületben – így lesz könnyebb és 
biztonságosabb a közlekedés 

  

Budapest, 2022. június 30. – Gyors és biztonságos kerékpáros kapcsolatok jöhetnek létre a XV. 

kerületben: a közlekedési fejlesztések azt a célt szolgálják, hogy hozzájáruljanak egy élhetőbb és 

fenntarthatóbb városi környezet kialakításához, és egyre többen döntsenek a kerékpározás mellett. A 

kivitelezési munkákra vonatkozó ajánlati felhívás június 29-én jelent meg. 

  

A fejlesztés előkészítési szakaszában tervezési szempont volt, hogy könnyebben és biztonságosabban 

lehessen kerékpárral megközelíteni a XV. kerületben lévő köz- és oktatási intézményeket, üzleteket, 

valamint a fontosabb közlekedési csomópontokat. A projekt célja, hogy minél többen válasszák a kerékpárt a 

mindennapi ügyintézés, a munkába, óvodába vagy iskolába járás során. 

  

A projekt forgalom- és sebességcsillapítási intézkedések bevezetését is tartalmazza, egyúttal kerékpársáv 

kialakításával lehetővé teszi, illetve elősegíti a Széchenyi úti, a Szent Korona útjai, a Wesselényi utcai, 

valamint az Arany János utcai gyalogos-felüljáró megközelítését. A közterületi átalakításoknak 

köszönhetően könnyebben és biztonságosabban lehet majd kerékpárral megközelíteni a Széchenyi téri 

Czabán Általános Iskolát. 

  

Eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatása után a kivitelezési munkákat várhatóan 2023 első felében 

végzik el. 

  

Élhetőbbé tesszük Budapestet: tovább nőhet 

a fenntartható közlekedési eszközök aránya a fővárosban 

  

A XV. kerületi beruházás egy nagyobb fejlesztési program része. Az Európai Unió támogatásával a 

Versenyképes Operatív Program (VEKOP) keretében összesen bruttó 8,39 milliárd forint jut arra, hogy 

kerékpárosbaráttá alakítsák a fővárosi úthálózatot. 

  

A BKK a Fővárosi Önkormányzattal szorosan együttműködve igyekszik megteremteni annak a feltételét, 

hogy a közlekedők az aktuális céljaiknak leginkább megfelelő közlekedési eszközt választhassák. Az autót 

felváltó fenntartható lehetőségeknek nemcsak társadalmi, hanem környezeti hasznuk is van, csökkenhet a 

zaj- és légszennyezettség, javulhat a levegő minősége, élhetőbbé válnak a zsúfolt fővárosi útszakaszok. 

Kerékpározás közben ráadásul közelebb érezzük magunkat a környezetünkhöz, új útvonalakat és 

helyszíneket fedezhetünk fel a városban amellett, hogy fontos lépést teszünk az egészségünk megőrzése 

felé is. 

  

A főváros közlekedési fejlesztéseit összefoglaló Budapesti Mobilitási Terv 2030 a közösségi, kerékpáros és 

gyalogos közlekedés előtérbe helyezését tűzi ki célul, hogy fővárosunk a jelenleginél élhetőbb, és még 

inkább ember- és környezetbarát város legyen. 

 

 
Folytatódnak a kerékpárosbarát fejlesztések a BKK-nál 

  

Budapest, 2022. július 1. – További fejlesztésekre számíthatnak a kerékpárral közlekedők Budapesten, 

tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban jelentősen többen közlekednek biciklivel, mint a korábbi 

https://bkk.hu/fejlesztesek/budapesti-mobilitasi-terv/
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években.  A Budapesti Közlekedési Központ továbbra is fontosnak tartja, hogy a közösségi 

közlekedési szolgáltatások mikromobilitási eszközökkel, így a többi közt kerékpárokkal is 

kombinálhatók legyenek, ezért számos, az elmúlt időszakban megvalósult fejlesztés mellett a 

jövőben további járatokon valósulhat meg a kerékpár-szállítási lehetőség. 

  

A kerékpárszállítási szolgáltatás fejlesztését nemcsak a klímavédelmi szempontok, hanem a Budapest 

Restart program és az egyre sokszínűbb felhasználói igények is indokolják. A hatalmas népszerűségnek 

örvendő MOL Bubi közbringa-szolgáltatás mellett rengetegen közlekednek a fővárosban saját 

kerékpárjaikkal. 

  

Azok számára, akik rendszeresen nagyobb távolságot tesznek meg a városban, és a kerékpározást a 

közösségi közlekedéssel kombinálnák, elsősorban a B+R parkolókat, illetve a MOL Bubi közbringa-

szolgáltatást kínálja a BKK. A biciklivel és közösségi közlekedéssel kombinált útvonalak megtervezésében 

hasznos segítséget nyújt a BudapestGO alkalmazás is, amely június elején újabb kerékpáros-barát 

funkciókkal bővült. 

  

A fedélzeti kerékpárszállítás lehetőségének köszönhetően szükség esetén könnyen kombinálható az 

egyéni és a közösségi közlekedés. Mivel a buszokon és villamosokon járművenként csak egy-egy kerékpár 

szállítható a szolgáltatás elsősorban speciális helyzetekben lehet hasznos. Ilyen például, ha valaki defektet 

kap, ha lemerül az elektromos kerékpár akkumulátora, vagy ha elkapja egy nyári felhőszakadás. Budapest 

hegyvidéki területein az is jellemző, hogy a fővárosiak reggel kerékpárral könnyen legurulnak a hegyről, de 

hazafelé, emelkedőn felfelé már kényelmesebb inkább busszal utazni. Mindemellett így azoknak sem kell 

lemondani a kerékpározás élményéről, akik idősebbek, vagy kisgyerekkel közlekednek. 

  

Jelenleg 5 HÉV, 10 villamos-,1 trolibusz és 12 – jellemzően hegyvidéki – autóbuszvonalon lehet kerékpárt 

szállítani.  A fejlesztések nem állnak meg, a jövőben újabb vonalakra tervezi a BKK a szolgáltatás 

kiterjesztését. 

  

A BKK járatain kerékpárt szállítani július 1-től – hétvégén is – egy vonal- vagy gyűjtőjegy érvényesítésével, 

illetve a mindössze 540 Ft-ba kerülő, 30 napig érvényes kerékpárbérlettel lehet. A valamennyi vonalon, a hét 

minden napján használható kerékpárbérletet a BKK ügyfélközpontjaiban, pénztáraiban, illetve a BKK 

automatáiban lehet megvásárolni, melyek listája a BKK Pontkereső oldalán található meg. 

  

A kerékpárszállítás díján kívül természetesen a kerékpárral közlekedőnek is rendelkeznie kell érvényes 

jeggyel vagy bérlettel. A kisméretű, legfeljebb 41 centiméter (16” coll) külső kerékátmérőjű kerékpár, 

valamint a roller, továbbá mérethatár nélkül az összecsukott kerékpár továbbra is díjtalanul, minden járaton 

kézipoggyászként szállítható. A kerékpárszállításról, illetve az arra vonatkozó előírásokról a BKK 

weboldalán lehet bővebben tájékozódni. 

 

 
Egyszerűbb lett a digitális jegyek érvényesítése  

a 4-és és a 6-os villamoson 
  

Budapest, 2022. július 6. – A digitális jegyet használó ügyfelek könnyebb és kényelmesebb felszállása 

érdekében új megoldást tesztel a Budapesti Közlekedési Központ. A társaság a 4-es és a 6-os 

villamoson felszállás után is lehetővé teszi a BudapestGO-val vásárolt termékek érvényesítését az 

utastérben elhelyezett matricákkal. 

  

A BudapestGO mára a fővárosiak közkedvelt utazási alkalmazása lett, hiszen az applikáció hatékonyan 

segít a gyors jegy- és bérletvásárlásban, automatikus bérletmegújítást biztosít, emellett támogatja az 

útvonaltervezést, akár a kerékpárral közlekedők számára is. Nem csoda, hogy 4 hónap alatt már több mint 1 

millióan használták a BudapestGO-t. Az alkalmazásnak köszönhetően egyre többen vásárolnak különböző 

https://molbubi.hu/hu/
https://bkk.hu/downloads/map/187/
https://molbubi.hu/hu/
https://molbubi.hu/hu/
https://bkk.hu/hirek/ujabb-funkciokkal-bovul-a-budapestgo.7677/
https://bkk.hu/hirek/ujabb-funkciokkal-bovul-a-budapestgo.7677/
https://www.bkk.hu/pontkereso/
https://bkk.hu/utazasi-informaciok/kerekpar/kerekparszallitas/
https://bkk.hu/utazasi-informaciok/kerekpar/kerekparszallitas/
https://bkk.hu/hirek/mar-tobb-mint-1-millioan-hasznaljak-a-budapestgo-t-a-bkk-nepszeru-applikaciojat.7734/
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digitális jegyeket és bérleteket, amelyeket telefonos kódbeolvasással kell érvényesíteni a járművekre való 

felszállás előtt. 

  

A BKK célja, hogy az ügyfelek visszajelzéseit szem előtt tartva még egyszerűbbé és kényelmesebbé váljon 

a jegyek használata. Ezért a vállalat július 6-tól tesztjelleggel lehetővé teszi, hogy a 4-es és a 6-os vonalon - 

a papír alapú jegyekhez hasonlóan - a digitálisan megvásárolt, eseti utazásra szóló jegyek is 

érvényesíthetők legyenek a járművek utasterében található matricák beolvasásával is. 

  

A digitális jegyek és bérletek használata eltérő 

  

Fontos különbség, hogy az eseti digitális jegyek, a napijegyek és a bérletek használata eltérő. Csak a 

digitális vonaljegyet és az időalapú jegyeket szükséges a kódmatrica beolvasásával érvényesíteni. A 

napijegyek és a bérletek a vásárláskor megadott kezdő időponttól már érvényesek, csak az első ajtós 

felszállásnál és a metróbejáratnál szükséges beolvasni őket a matricával. 

  

Miért van szükség a kódmatrica beolvasására? 

  

A kódmatrica beolvasásával a felhasználó telefonján megjelenik egy animált ábra, ami időszakosan változik. 

Ennek köszönhetően tudja ellenőrizni az utaskoordinátor, vagy a járművezető a jegy és a bérlet 

érvényességét. Mivel a villamosokon sem első ajtós felszállási rend, sem beléptető személyzet nincs, ezért 

ezeken a járműveken csak a digitális vonaljegyet és az időalapú jegyeket kell a matrica beolvasásával 

érvényesíteni. 

  

Az érvényesítő matricák megjelennek a 4-es és a6-os villamosok utasterében is 

  

A nagykörúti villamosok utasterében az ajtók jobb oldalánál, illetve a vezetőfülkénél is megtalálhatók lesznek 

az érvényesítéshez szükséges matricák, így kényelmesen, az utastérben is lehet majd érvényesíteni a 

digitális mobiljegyeket. Az eseti jegyeket a felszállást követően azonnal érvényesíteni kell, akár papír, akár 

digitális alapú. 

  

Mivel a nagykörúti Combino villamosokat hétvégén és a nem tanítási napokon átirányítják az 1-es villamos 

vonalára is, ezért a BKK ügyfelei ott is találkozhatnak az érvényesítő matricákkal. A tesztidőszakban a 

mobiljegyek érvényesítése az 1-es villamos vonalán is működik. 

  

Mindezzel párhuzamosan a BKK vizsgálja az NFC technológia bevezetésének lehetőségét is. Ezzel a 

módszerrel egyetlen érintéssel beolvashatóvá válna a digitális jegy, vagy bérlet, hasonlóan egy bankkártyás 

fizetéshez. 

  

Így kell használni a digitális termékeket 

  

A BudapestGO-ban váltott jegyek és bérletek használata eltérő. A kódmatrica beolvasása az eseti jegyeket 

érvényesíti, ami a jegyellenőrök számára szolgál fontos információval. Ugyanúgy, mint amikor papírjegyek 

esetében a jegyérvényesítő készülék nyomtat időbélyeget a vonaljegyre. A napijegyeket és a bérleteket nem 

szükséges érvényesíteni, azok a vásárláskor megadott időponttól érvényesek. A napijegyek és a bérletek 

használatakor a kódmatrica beolvasására a csalások, bliccelések elkerülése miatt van szükség. 

  

 A digitális vonaljegy és az időalapú jegyek érvényesítése 

  

A digitális vonaljegyet – és a repülőtéri -, illetve az időalapú jegyeket kivétel nélkül minden felszálláskor 

érvényesíteni kell, az időalapú jegyeket átszálláskor is. Ez utóbbira azért van szükség, mert az utolsó 

időpontban elkezdett utazás még befejezhető az adott járművön. Egy jegyellenőrzés esetén digitálisan is 

ellenőrizhető, hogy mikor és melyik járaton utazik az ügyfél. A jegyérvényesítést a matrica beolvasásával 
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lehet megtenni még az utazás elkezdése előtt. A kódbeolvasás után a telefon kijelzőjén a jegyek esetén 

megjelenik az animált ábra és az „Érvényesítve” felirat zöld színnel. 

  

A metró bejáratánál az utaskoordinátoroknak, az első ajtós rendben közlekedő autóbuszokon pedig a 

járművezetőnek kell felmutatni az animált ábrát. Bár a villamoson is szükséges a kódmatrica beolvasása, de 

nem kell felmutatni, mert ott nincs beléptető személyzet. 

  

A digitális vonaljegy, illetve az időalapú jegyek használatáról a bemutató videó itt található. 

  

 A digitális napijegyek és bérletek használata 

  

A digitális napijegyeket és a bérletet nem kell érvényesíteni minden utazáskor, csupán akkor kell a matricát 

beolvasni, ha a használója metróban, vagy első ajtós rendben közlekedő autóbuszon utazik. Ilyen esetekben 

a metró bejáratánál dolgozó utaskoordinátoroknak, autóbuszon pedig a járművezetőnek kell felmutatni a 

telefonon megjelenő animált ábrát. 

  

A digitális bérlettel rendelkező utasoknak a nem első ajtós rend szerint közlekedő buszokon, illetve a 

villamosokon nem kell beolvasniuk a kihelyezett kódot. Ezeken a járatokon kizárólag a BKK jegyellenőrei 

ellenőrzik a bérlet érvényességét. Ebben az esetben az ellenőrnek a bérletre, vagy a napijegyre kattintva 

megjelenő kódot kell megmutatni. 

  

A BudapestGO applikációt bárki letöltheti az App Store-ból és a Google Play áruházból, használatáról 

pedig a bkk.hu/budapestgo oldalon olvashatók további információk. 

 

 
150 autóbusszal újul meg a budapesti járműpark 2023-ban 

 
  

Budapest, 2022. július 8. – Egy jelentős, 150 vadonatúj autóbuszból álló flotta áll forgalomba jövőre a 

fővárosban. 2023 májusától 75 szóló és 75 csuklós klimatizált, alacsonypadlós és környezetbarát 

jármű szolgálja az utasok kényelmét. 

  

A Budapesti Közlekedési Központ a nehéz gazdasági környezetben is kiemelt figyelmet fordít a fővárosi 

járműpark modernizálására: 2023-ban 150 vadonatúj autóbusz állhat forgalomba Budapesten a lejáró 

járatüzemeltetési szolgáltatási szerződések megújítását célzó eredményes közbeszerzéseknek 

köszönhetően. Az új járművek üzemeltetésére a nyertes ajánlattevő ArrivaBus Kft. kedvező ajánlatot adott. A 

személyszállítással foglalkozó vállalat 2022. július 8-án írta alá a megrendelésről szóló szerződést a BKK-

val. 

  

A 75 szóló MAN Lion's City 12C és 75 csuklós MAN Lion's City 18C típusú klimatizált, alacsonypadlós jármű 

több ütemben kezdi meg a szolgáltatást Budapesten. Ennek köszönhetően javul a fővárosi közösségi 

közlekedés színvonala, elsősorban az észak-budai és észak-pesti, valamint a kelet-pesti kerületekben – a 

III., a IV., a XIII., a XIV., a XV. és a XVI. kerületben – továbbá a 100E repülőtéri járaton. 

  

Az új autóbuszok megfelelnek a legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak – Euro 6e dízel besorolásúak –

, emellett kialakításukkal biztosítják az idősebb utasok, illetve a mozgáskorlátozottak vagy a babakocsival 

közlekedők igényeit. A járművek kihajtható rámpával rendelkeznek, továbbá nagyméretű utastájékoztató 

monitorokkal, valamint az utasok biztonságérzetét növelő fedélzeti kamerarendszerrel vannak felszerelve. 

  

A BKK kiemelt célja a színvonalas közösségi közlekedési szolgáltatás biztosítása, ezért a társaság a 

korszerű járművek alapkövetelményeinek garantálása mellett nagy hangsúlyt fektet az utaskomfort 

növelésére is. Ennek érdekében a forgalomba álló kétajtós szóló és háromajtós csuklós autóbuszokon több 

https://bkk.hu/hirek/nepszeru-a-digitalis-vonaljegy-igy-kell-hasznalni.7341/
https://bkk.hu/jegyek-es-berletek/arak/idoalapu-jegyek/
https://www.youtube.com/watch?v=_sGM-Y2i9E4
https://bkk.hu/hirek/2022/02/jon-a-budapestgo.7323/
https://apps.apple.com/hu/app/bkk-fut%C3%A1r/id916193835?l=hu
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.webvalto.bkkfutar
https://bkk.hu/jegyek-es-berletek/budapestgo
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mint 10 százalékkal, akár hattal több ülőhely áll az ügyfelek rendelkezésére, így több utas számára kínálnak 

kényelmesebb utazási lehetőséget. 

  

Az elmúlt években indított fejlesztések jelentősen javították a fővárosi közösségi közlekedés színvonalát. Az 

új járművek jól illeszkednek Budapest hosszú távú stratégiájába, amelynek központi gondolata a környezet- 

és klímavédelem, a fenntartható energiagazdálkodás, valamint az ökológiai lábnyom csökkentése. 

 

 
Több száz vadonatúj MOL Bubi kerékpárt használhatnak a budapestiek 

  

Budapest, 2022. július 15. – A Budapesti Közlekedési Központ és a Csepel Zrt. nagy számú bővítést 

hajtott végre a MOL Bubi közbringa-szolgáltatás eszközparkjában. Mintegy 200 vadonatúj kerékpárral 

gyarapszik az elérthető biciklik száma, az első példányok már most az utcán vannak. 

  

Újra bővül a MOL Bubi. A BKK partnere, a MOL Bubi bicikliket gyártó Csepel Zrt. 190 új kerékpárt helyez 

forgalomba a napokban, ezzel jelentősen növekszik a közösségi kerékpárok száma a fővárosban. 

  

A Csepel Zrt. a nyáron is kiemelten kezeli a projektet, ezért a gyár teljes kapacitással a kerékpárok 

gyártásán dolgozott az elmúlt időszakban. A biciklik közül több tucat már kikerült a gyűjtőállomásokra, a 

további kerékpárokat pedig folyamatosan helyezik ki a következő napokban. Azonban a BKK 2022-ben 

nemcsak több száz vadonatúj MOL Bubi kerékpárral fejleszti a szolgáltatást, hanem a fővárosiak igényeit 

kiszolgálva a rendszer szolgáltatási területét is bővíti, valamint hamarosan a Podmaniczky téri állomás is újra 

elérhetővé válik. 

  

A bővítésre nagy szükség van, hiszen a közbringa-szolgáltatás a tavalyi megújulása óta hatalmas 

népszerűségnek örvend a fővárosiak körében. A MOL Bubi egymás után döntötte meg a rekordokat, 

májusban egy jelentős mérföldkőhöz érve, elérte a 2 milliós utazásszámot, és azóta már átlépte a 2 és fél 

milliót is. Az elmúlt hónapokban egyre gyakrabban ment 13 ezer fölé a napi utazásszám, sőt májusban és 

júniusban voltak olyan napok is, amikor 14 ezernél is többször használták a kerékpárokat, ami abszolút 

rekordnak számít. Az átlag júniusban 12 ezer fölött alakult. 

  

Ezért fontos a MOL Bubi kerékpárok tudatos használata 

  

A MOL Bubi kerékpárok felvétele a kódmatrica-olvasóval is zökkenőmentes lehet, de az applikációban is 

meg lehet adni azt a 6 jegyű számsort, amely a kerékpár hátulján vagy a nyeregcső alatt található. A 

kerékpár hátulján lévő okoslakat egy hangos kattanással automatikusan nyílik, a sípszó után pedig 

használható is a bicikli. A kerékpárok felvételéhez hasonlóan fontos, hogy a járművek lezárása is csak a 

gyűjtőállomásokon történhet, ez alól kivétel a parkoltatás, amit az alkalmazáson belül kell elindítani. A 

kerékpár lezárásakor az okoslakat gombját ütközésig kell nyomni, a sípszó pedig jelzi, ha a biciklit sikeresen 

visszahelyezték. 

  

A BKK minden esetben azt javasolja a felhasználóknak, hogy ellenőrizzék az alkalmazásban a bérlés 

állapotát, ott pontosan látható, hogy a felhasználónak sikerült-e elindítani a bérlést, valamint a visszaadás 

sikerességéről is ott tud meggyőződni. 

  

A Budapesti Közlekedési Központ az ügyfelek visszajelzései alapján próbál minél többet tenni azért, hogy 

kiszolgálja a folyamatosan növekvő igényeket és megfelelő számú kerékpárt biztosítson az egyes 

gyűjtőállomásokon. Ehhez azonban az is szükséges, hogy a közlekedők mindig csak a kijelölt 

gyűjtőállomásokon rakják le a kerékpárokat. 

  

Ez azért is elengedhetetlen, mert a szétszórva hagyott biciklik hiányoznak a rendszerből, ami felhasználói, 

üzemeltetési, és városképi szempontból is gondot okoz. Az ügyfelek érdekében a rendszer push üzenetben 

https://bkk.hu/hirek/tovabb-bovul-a-mol-bubi-szolgaltatasi-terulete.7615/
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és e-mailben is figyelmezteti a felhasználókat a szabályoknak megfelelő elhelyezésre. Amennyiben a MOL 

Bubi gyűjtőállomáson kívül hagyják a kerékpárt, 5000 forint elszállítási díjat kell fizetni. Az elszállítási díj 

bevezetésének nem a bírságolás a célja, hanem a helytelen használat megelőzése. 

  

A MOL Bubi kerékpárok helyes használatáról szóló információkat és a bemutató videót itt lehet megtekinteni. 

  

A Mobi-pontok nem MOL Bubi gyűjtőállomások 

  

Fontos tudni, hogy a május végén átadott Mobi-pontok nem azonosak a MOL Bubi gyűjtőállomásokkal. A 

Mobi-pontok hálózata azért jött lére, hogy segítse a biztonságos közlekedést, és hozzájáruljon a rollerkáosz 

megszüntetéséhez, azaz a rendezettebb városképhez is. Ezeken a pontokon nem a MOL Bubi 

kerékpárokat, hanem a mikromobilitási közlekedési eszközöket lehet lerakni, ilyen jármű a többi között a 

magántulajdonú kerékpár és a roller, illetve ezek elektromos rásegítésű változatai. 

  

Az aktuálisan elérhető és aktív MOL Bubi gyűjtőállomásokat a honlapon és az alkalmazásban található 

térképen lehet ellenőrizni. 

 

 
Már teljes hosszában végig lehet sétálni a Lánchídon 

  

Budapest, 2022. július 21. – Hatalmas mérföldkőhöz érkezett a Lánchíd felújítása: rekordidő alatt 

elkészült az új acél útpálya, amely a régi, elöregedett vasbeton-pályaszerkezetet váltotta fel. A 

behelyezett pályatáblák a híd teljes hosszán egybefüggő részt alkotnak, ennek köszönhetően már 

végig lehet sétálni a Lánchídon. A hídpályát várhatóan év végén visszaadják a forgalomnak. 

  

Alig egy évvel a pályaszerkezet-bontás kezdése, és csupán 11 hónappal az új útpályát alkotó első 

acélelem behelyezése után már a Lánchíd teljes hosszában beépítették a vasbeton szerkezetet helyettesítő 

94 darab acél pályatáblát. Ezek a trapézbordákkal merevített – úgynevezett ortotróp – acéllemezek sokkal 

könnyebbek az elődeiknél, így csökken a híd önsúlya, ráadásul az acél jobban kombinálható a történelmi 

Lánchíd megmaradó elemeivel. Az elemek beépítését a szakemberek a híd közepénél kezdték, azon a 

részen, ahonnan a bontási munkák is indultak, majd két irányba haladtak. 

  

A parti nyílásokban még folytatódnak az acélszerkezeti javítások, a két pillér között azonban már a végéhez 

közeledik az oda beépített új acélelemek, a javított bentmaradó szerkezetek, valamint a láncok alsó 

szakaszának rozsdásodás elleni védelme. A festősátrakban ezen a szakaszon már 80 százalékban 

végeztek a korrózióvédelmi feladatokkal. 

  

Véget értek a villamos-aluljáró melletti nagyobb kőmunkák 

  

A pesti villamos-aluljáró mellett sikeresen befejeződtek a 2-es és a 2M villamos pótlásának idejére időzített 

jelentősebb helyszíni kőmunkák. A mellvédfalakat és a hozzájuk csatlakozó korzó kőfelületeit a 

szakemberek megtisztították, a hiányokat pótolták, valamint új lábazati köveket is elhelyeztek. A 

villamosalagút homlokfalán letört köveket javították és újakra cserélték, a déli oldalon pedig már a felújított 

korzókorlátokat szerelik a helyükre. 

  

A budai rakpart fölötti szakaszon ugyancsak az ütemtervnek megfelelően haladnak a munkák. Az új acél 

pályatáblák és a szegélylemezek beépítése, az acélszerkezeti javítások, továbbá a függesztő orsók 

vizsgálata (és szükség szerinti cseréje) már megtörtént, a budai parti nyílásban pedig beépítették az új 

gyalogosjárdát. Mostanra a híd közepéről ismert, ponyvával fedett korrózióvédelmi sátrakat is felállították, és 

elkezdődhettek a korrózióvédelmi munkák a régi festékréteget eltávolító acélszemcse-szórással. 

  

https://molbubi.hu/hu/informacio/
https://molbubi.hu/hu/terkep/
https://bkk.hu/fejlesztesek/lanchid/hirek/felszeletelik-a-lanchidat-bontjak-a-hid-palyaszerkezetet.6611/
https://bkk.hu/fejlesztesek/lanchid/hirek/behelyeztek-az-elso-uj-palyatablat-a-lanchidba-minden-a-tervek-szerint-halad.6699/
https://bkk.hu/fejlesztesek/lanchid/hirek/behelyeztek-az-elso-uj-palyatablat-a-lanchidba-minden-a-tervek-szerint-halad.6699/
https://bkk.hu/fejlesztesek/lanchid/hirek/mar-gyartjak-a-lanchid-uj-acel-palyaszerkezetet.6629/
https://bkk.hu/fejlesztesek/lanchid/hirek/satrak-alatt-kezdik-festeni-az-uj-palyaszerkezetet-a-lanchidon.7531/
https://bkk.hu/hirek/2022/07/julius-18-tol-ujra-jar-a-2-es-es-2m-villamos.7777/
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Élhetőbbé tesszük Budapestet: 

folyamatosan dolgoznak a hídon és környezetében 

  

A Lánchíd felújítása már nem tűrt halasztást, ezért 2021 tavaszán elkezdődött a dunai átkelő rekonstrukciója 

az A-Híd Zrt. kivitelezésében. Hazánk egyik legfontosabb kulturális örökségének és jelképének 

korszerűsítése a tervek szerint 2023-ig tart, de az útpálya már idén év végén elkészül. 

  

A korszerűsítéssel kapcsolatos hírek, információk és aktualitások a www.lanchid.hu oldalon folyamatosan 

nyomon követhetők, a felújítás eddigi jelentősebb eseményei pedig ezen a linken, idővonal formájában 

érhetők el. 

 

 
A budapestiek támogatásával fejleszti a Normafa kiszolgálását a BKK 

augusztustól 
  

Budapest, 2022. július 29. – Augusztus 6-tól bővül Buda népszerű szabadidős és kiránduló helyszíne, 

a Normafa közösségi közlekedési kiszolgálása. A tavasszal tartott társadalmi egyeztetés 

eredményeképp a Svábhegy és a Széll Kálmán tér között sűrűbben indulnak majd az autóbuszok, 

eközben az Eötvös úton közlekedő buszok száma nem csökken. A 212-es busz menetrendi 

fejlesztésével Normafa a hét minden napján egész nap elérhetővé válik a XII. kerület központja, Dél-

Buda és az M4-es metró felől. 

  

A fejlesztés eredményeképpen Svábhegy és a Normafa között változatlan járatsűrűség mellett nagy 

mértékben bővülnek az Eötvös úton élők közvetlen városi kapcsolatai és egyszerűbbé válik a Normafa 

megközelítése. A Svábhegy és a Széll Kálmán tér között a 21-es autóbuszcsalád a jelenleginél sűrűbb 

követést biztosít, ezzel igazodva a növekedő utasforgalmi igényekhez. 

  

A BKK a XII. kerületen belüli és a városi kapcsolatok bővítése érdekében az ügyfelek igényei 

alapján augusztus 6-tól az alábbiak szerint bővíti a Normafa térségének kiszolgálását: 

  

 A 212-es busz meghosszabbított útvonalon a Normafáig közlekedik. Ezzel a fejlesztéssel a 

Normafáról és az Eötvös útról a hét minden napján elérhetővé válik a XII. kerület központi területe, 

Dél-Buda és az M4-es metró. Csúcsidőszakban a forgalom nagyságához igazodva 212A jelzéssel 

sűrítő járatok indulnak a Svábhegyig. 

 A 21-es busz a Széll Kálmán tértől a Normafáig közlekedik, az új 221-es busz a Széll Kálmán tértől 

Csillebérc, KFKI-ig jár. 

 A 221-es busz hétvégén hajnalban és késő este a Csillebérc, Gyermekvasút és Csillebérc, KFKI 

közötti szakaszon Telebuszként, azaz előzetes igénybejelentés alapján közlekedik. Az autóbusz 

megrendelhető a BudapestGO alkalmazásban, a www.bkk.hu/telebusz weboldalon, telefonon a 

+3613255255 telefonszámon, vagy Csillebérc, KFKI felé a járművezetőnél is. 

 A Széll Kálmán térről induló 21A és a Boráros térről induló 212A sűrítőjárat csak hétköznap 

csúcsidőszakban közlekedik a Svábhegyig. 

 A járatszámozás egységesebb lesz: a Svábhegyig közlekedő járatok a 21A és a 212A jelzést kapják, 

a Normafáig közlekedők a 21-es és a 212-es jelzést, a Csillebércig közlekedő pedig a 221-es jelzést. 

A fejlesztés eredményeképpen a Svábhegy és a Széll Kálmán tér között csúcsidőszakban az 

autóbuszok sűrűbben indulnak úgy, hogy az Eötvös úton közlekedő buszok száma egyik időszakban 

sem csökken, és bővül a Normafa egésznapos elérhetősége a 212-es autóbusszal.  

 

 

http://www.lanchid.hu/
https://bkk.hu/fejlesztesek/lanchid/idovonal/
http://www.bkk.hu/telebusz
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Gyorsabbak lettek a BKK jegyautomatái 

Budapest, 2022. augusztus 4. – Jelentős szoftverfejlesztést hajtott végre a Budapesti Közlekedési 

Központ a jegy- és bérletautomatákon, korszerűsítésüknek köszönhetően ezentúl gyorsabb és még 

stabilabb szolgáltatást nyújtanak az ügyfelek számára. Az automaták szoftverének teljes körű 

cseréjét az összes eszközön elvégezték, a jegyvásárlás lehetősége ez idő alatt is biztosított volt. 

Megújultak a Budapesti Közlekedési Központ jegy- és bérletkiadó automatái. A BKK hálózatát üzemeltető 

Senso-Media Zrt. elvégezte az automaták szoftverének teljes körű cseréjét az egész gépparkon. Bár 

külsőleg nem változtak az automaták, de a rendszer fontosabb elemeinek cseréjével belülről korszerűbbé 

váltak. 

A szoftverfrissítés mellett egyes hardverelemek – a többi között a központi számítógép – cseréje is indokolt 

volt, mert a berendezések 7-8 évesek, frissítésükkel azonban továbbra is biztosítható a magas szolgáltatási 

színvonaluk. Kivezették a 3G technológiát, helyükre 4G-t használó eszközöket szereltek be, ennek 

köszönhetően jóval gyorsabban és stabilabb adatkapcsolattal működnek már az automaták. 

A jegy-és bérletautomaták ezentúl – a magyar mellett – angol és német nyelven használhatók. A nemzetközi 

példák azt mutatják, hogy a Budapesthez hasonló méretű és elhelyezkedésű városokban az említett 

nyelveken működő automatákkal találkoznak az ügyfelek, ráadásul a BKK tapasztalatai szerint is az ügyfelek 

a legnagyobb számban ezeket a nyelveket választották a jegy- és bérletvásárlás, illetve az ügyintézés 

során.  

A számlakiadás rendszere is megújult: aki ezt követően áfás számlát kér a vásárlás során, az a regisztrált e-

mail címére – a korábbi papír alapú helyett – e-számlát fog kapni. A BKK a papíralapú számlázás 

elhagyásával környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vesz. 

Budapesten és az agglomerációban egyébként jelenleg 313 automata van éles üzemben összesen 180 

helyszínen. A BKK bevételeinek mintegy hatvan százaléka az automatás értékesítésen keresztül folyik be, a 

bevételek húsz százaléka már a mobiljegyes vásárlás eredménye, ezen belül a februárban indult 

BudapestGO részaránya hatvan százalék. 

Jelentős fejlesztés 

A teljes géppark megújítása 2022. július végéig megtörtént, első körben a főváros legforgalmasabb pontjain 

található készülékek frissítését hajtották végre. Fontos előrelépés az is, hogy a frissítésnek köszönhetően 

a BKK sokkal gyorsabban, közvetlenül tudja állítani az automatákat, így például a szoftvercserét követő első 

napokban szükséges módosítások is könnyebben lesznek kezelhetők, hogy az ügyfelek a lehető 

legkevesebb kényelmetlenséggel találkozzanak a jegy- és bérletvásárlás során. Emellett az időszakos 

ajánlatok – például az elmúlt héten a Formula-1 Magyar Nagydíjhoz kapcsolódó közösségi közlekedési 

jegyek- és bérletek – is jóval egyszerűbben kerülhetnek be az automaták termékkínálatába. 

 

 
Augusztus közepétől újra jár az M3-as metró Dél-Pest és a belváros 

között 
  

Budapest, 2022. augusztus 5. – Az M3-as metró vonalán nyárra tervezett felújítási munkák befejeztével 

augusztus 15-től újra jár a metró a déli szakaszon, Kőbánya-Kispest és a Kálvin tér között. A Kálvin 

tértől továbbra is metrópótló busszal lehet utazni. A metró a Nagyvárad téren nem áll meg, a tér 

környéke az M30-as állomáspótló busszal, illetve alternatív járatokkal közelíthető meg. Ezt 

https://bkk.hu/hirek/jon-a-budapestgo.7323/
https://bkk.hu/hirek/jon-a-budapestgo.7323/
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megelőzőleg, illetve ezzel egyidejűleg – augusztus 13-16. között – 4 napon át pótlóbusz jár az M3-as 

metró helyett az újpesti szakaszon is. 

  

A legfontosabb változások az M3-as metró és a pótlóbuszok közlekedésében augusztus közepétől: 

 augusztus 15-től újra közlekedik az M3-as metró a déli szakaszon, Kálvin tér és Kőbánya-Kispest 

között, de a Nagyvárad téren nem állnak meg a szerelvények. A Kálvin tértől Újpest felé 

pótlóbusszal lehet utazni. 

 A Nagyvárad tér környéke a Népligettől induló M30-as állomáspótló busszal, illetve a belváros, 

illetve a Keleti pályaudvar felől a 2M és 24-es villamossal, a Semmelweis Klinikák felől gyalog, vagy 

MOL Bubival közelíthető meg. 

 Augusztus 13. és 16. között – 4 napon át – pótlóbusz jár az M3-as metró helyett az északi, újpesti 

szakaszon is. 

  

Közlekedés az M3-as metró vonalán augusztus 13-16 között 

  

Figyelem! Augusztus 13-tól 16-ig a metró nem közlekedik az északi szakaszon, ezért a pótlóbuszok Újpest-

központig járnak: 

 Augusztus 13-án és 14-én, szombaton és vasárnap nem jár a metró a teljes vonalon, Kőbánya-

Kispest és Újpest-központ között az M3-as metrópótló busszal lehet utazni. 

 Augusztus 15-én és 16-án, hétfőn és kedden a szerelvények egész nap Kőbánya-Kispest és a 

Kálvin tér között járnak, de a Nagyvárad téren nem állnak meg. A Kálvin tér és Újpest-központ között 

az M3-as metrópótló busz közlekedik, a Nagyvárad tér az M30-as állomáspótló busszal, valamint 

alternatív járatokkal érhető el. 

  

  

Közlekedés az M3-as metró vonalán augusztus 17-től 

  

Augusztus 17-től az az alábbiak szerint jár az M3-as metró: 

 Hétköznap napközben ismét két szakaszon, Kőbánya-Kispest és a Kálvin tér, illetve a Göncz 

Árpád városközpont és Újpest-központ között jár a metró. A Kálvin tér és a Göncz Árpád 

városközpont között az M3-as, a Nyugati pályaudvar és a Göncz Árpád városközpont között az M3A 

metrópótló autóbusszal is lehet utazni. 

 Hétköznap esténként és hétvégén a Göncz Árpád városközpont és Újpest-központ között jár a 

metró. Kőbánya-Kispest és a Göncz Árpád városközpont között az M3-as pótlóbusszal lehet utazni. 

 A Nagyvárad téren – az állomás átépítése miatt – a Kőbánya-Kispest és a Kálvin tér között 

közlekedő szerelvények nem állnak meg. A tér környéke a Népligettől induló M30-as állomáspótló 

busszal, illetve a belváros, illetve a Keleti pályaudvar felől a 2M és 24-es villamossal, a Semmelweis 

Klinikák felől gyalog, vagy MOL Bubival közelíthető meg. 

 Továbbra is közlekednek az észak-pesti és dél-pesti térségből a metrót elkerülő, alternatív eljutást 

biztosító járatok. 

Figyelem! Az augusztus 20-ai, ünnepi hétvégén a metró a hétköznapi rend szerint, Kőbánya-Kispest és a 

Kálvin tér, illetve a Göncz Árpád városközpont és Újpest-központ között jár, a Kálvin tér és a Göncz Árpád 

városközpont között pótlóbusszal lehet utazni. A Nagyvárad téren nem áll meg a metró. 

  

A Budapesti Közlekedési Központ mind a közösségi közlekedést, mind az egyéni közlekedést használóktól 

kéri, hogy a következő hetekben ne megszokás szerint közlekedjenek a fővárosban, mert számos változásra 

kell készülni a metrópótlás miatt. Az utazások megtervezéséhez is érdemes a BudapestGO alkalmazást 

használni, amely többek között valós idejű járatinformációk alapján számolja ki az optimális útvonalat az úti 

cél eléréséhez, de akár jegyét, bérletét is megvásárolhatja az applikáció segítségével. 

  

https://bkk.hu/jegyek-es-berletek/budapestgo/
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Az M3-as metró felújítása 2017. őszén a vonal északi szakaszán kezdődött. A rekonstrukció során teljesen 

megújul Magyarország legforgalmasabb vasútvonalának infrastruktúrája, az állomások pedig 

akadálymentessé és korszerűbbé válnak. Az M3-as metró felújítása 2023. tavaszára fejeződik be, kicsivel 

több mint fél év múlva újra a teljes vonalon járnak a szerelvények az ország legforgalmasabb vasútvonalán. 

Az M3-as metró felújításáról további információk a BKK oldalán olvashatók. 

 

 
Átszállás nélkül Pesterzsébetről a pesti belvárosba az új 2B 

villamosjárattal 
  

Budapest, 2022. augusztus 9. – Átszállás nélkül is elérhető lesz augusztus közepétől Pesterzsébetről a 

belváros a pesti fonódó villamoshálózat kialakításának következő fázisaként. Az augusztus 13-ától 

közlekedő 2B villamosjárat közvetlen összeköttetést biztosít Pesterzsébet, Pacsirtatelep és a Jászai 

Mari tér között, átszállás nélkül elérhetővé téve Budapest XX. kerületéből a Boráros térnél a 4-es és a 

6-os villamost, a Fővám térnél az M4-es, a Vigadó térnél az M1-es, a Kossuth Lajos térnél pedig az 

M2-es metrót. A Budapesti Közlekedési Központ idén tavasszal indított társadalmi egyeztetést a 

témában, ennek kiértékelése után döntött az új járatról. A villamosok a Jászai Mari tér és a Haller utca 

között a 2-es villamossal azonos vonalon haladnak, onnan a pesti fonódó villamosprojekt keretében 

pár éve átadott vágánykapcsolaton keresztül érik el Ferencváros belsőbb területeit, majd az 51-es és 

az 52-es villamos vonalán jutnak el a pesterzsébeti Pacsirtatelepre.   

  

Az újonnan induló villamosjárattal könnyebben és gyorsabban érhető el Pesterzsébetről a pesti belváros, 

mint a jelenleg közlekedő 51-es villamossal.  A 2B villamos augusztus 13-tól a hét minden napján 

közlekedik, napközben 15, az esti órákban 20 percenként indulnak a szerelvények a Jászai Mari tér és 

Pesterzsébet, Pacsirtatelep között, így az átszállásmentes szolgáltatás a késői órákban is elérhető. A pesti 

fonódó villamos-fejlesztés részeként induló új járat egyben közvetlen belvárosi és metrócsatlakozási 

kapcsolatot biztosít a Mester utca és Vágóhíd utca kereszteződésének környékén kiépülő új negyed lakóinak 

is. 

  

A pesti fonódó projekt célja, hogy a budaihoz hasonló, fonódó villamoshálózat valósulhasson meg a pesti 

oldalon is. Ennek köszönhetően átszállás nélkül lehet majd utazni olyan városrészek között is, ahol 

korábban még nem volt biztosított ez a kényelmes utazási mód. 

  

Sűrűbb villamosközlekedés a Pesti Duna-parton 

  

Augusztus közepétől a pesti Duna-parton már három járattal, a 2-es, a 2B és a 2M villamossal utazhatunk, 

ezek együttesen a mainál sűrűbben indulnak majd. Az új járat indulásától függetlenül a 2-es, a 2M és a 24-

es villamos útvonala nem változik, azok továbbra is az eddig megszokottak szerint járnak, de a 2M járat a 

mainál sűrűbb menetrend szerint közlekedik. Az 51-es villamos a jövőben csak csúcsidőben közlekedik, 

azon kívül az 51A villamossal lehet utazni a Ferenc körút és Könyves Kálmán körút térsége között. A Mester 

utca Haller utca és Ferenc körúti szakaszán a villamosok változatlan kínálattal közlekednek: az 51-es és az 

51A villamosok követési ideje nem változik. Az eddig a Mester utcából Pesterzsébet felé induló utasok 

számára a Boráros teret is érintő, egész nap közlekedő 2B villamost ajánlja a BKK. 

  

Az utazások megtervezéséhez érdemes a BudapestGO alkalmazást használni, amely többek között valós 

idejű járatinformációk alapján számolja ki az optimális útvonalat az úti cél eléréséhez, de akár jegyét, 

bérletét is megvásárolhatja az applikáció segítségével. 

 

 
 
 

https://bkk.hu/fejlesztesek/m3-felujitas/
https://bkk.hu/jegyek-es-berletek/budapestgo/
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Újfajta kedvezménnyel ösztönöz jegy- vagy bérletvásárlásra a BKK 
  

Budapest, 2022. augusztus 17. – Szeptember 1-jétől növekednek a pótdíjösszegek a fővárosi 

közösségi közlekedésben, hogy bérlet- vagy jegyvásárlás helyett senkinek se érje meg inkább 

bliccelni. A Budapesti Közlekedési Központ nem csak ezzel ösztönöz az utazási feltételek 

betartására: egy új kedvezményrendszer bevezetésével ősztől elengedi a pótdíjtartozása legalább 

felét annak, aki a pótdíjazását követően, még aznap érvényes bérletet vesz. 

  

Ősztől drágul a bliccelés, a BKK szándéka pedig az, hogy senkinek se legyen kétsége afelől, bliccelés 

helyett megéri inkább bérletet vagy jegyet vásárolni. A társaság ennek érdekében több lépést is tesz 2022. 

szeptember 1-jétől, csütörtöktől. 

  

Jelenleg a Főváros minden egyes megvásárolt jegyhez és bérlethez támogatást biztosít, például egy utas 

által megváltott havi bérletből származó bevételt több mint 20 ezer forint támogatással egészít ki. A többi 

között ennek is köszönhető, hogy a jegyek és a bérletek ára alacsonyan tartható, azok csaknem 10 éve nem 

emelkedtek. Mindeközben a bliccelők által okozott bevételkiesés a közösségi közlekedésnek – közvetett 

módon a becsületesen közlekedő utasoknak – évről évre milliárdos nagyságrendű kárt okoz. 

  

Azért, hogy ne érje meg bliccelni, a helyszíni pótdíj szeptember 1-jétől 8000 forintról 12 ezer forintra 

emelkedik. Ezzel párhuzamosan a 30 napon belül befizetett pótdíj 16 ezerről 25 ezer forintra nő, a 30 napon 

túl befizetett pótdíjra pedig 32 ezer forint helyett 50 ezer forintot kell fizetni, azaz az ügyfél minél később 

egyenlíti ki a pótdíjat, annál magasabb összeget kell befizetnie. A pótdíjazásról és a pótdíjkedvezményről 

bővebben ezen az oldalon olvashat. 

  

A BKK egy új kedvezményrendszerrel is bérletvásárlásra buzdítja a bliccelésen ért utast. Ha a bliccelő a 

pótdíjazása napján attól a naptól érvényes havi vagy hosszabb érvényességi idejű bérletet vásárol, és azt a 

pótdíjazástól számított két munkanapon belül bemutatja a BKK ügyfélszolgálatán, akkor a BKK elengedi a 

helyszíni pótdíjtartozása legalább felét: havi bérlet vásárlása esetén 6000, negyedéves bérlet vásárlása 

esetén 9000, éves bérlet vásárlása esetén 11 ezer forintot. 

  

A közlekedésszervező a jövőben is lehetőséget biztosít az utólagos bérletbemutatásra azoknak, akiknek 

egyébként van bérletük, ám az ellenőrzéskor nem volt náluk. Az érintettek ez esetben öt munkanapon belül, 

utólag bemutathatják a korábban megvásárolt érvényes bérletüket, és csak az eljárási díjat kell kifizetniük 

(amely bérletfajtától függően 1000 vagy 2000 forint). 

  

Ügyfélbarát intézkedések, korszerű szolgáltatások 

  

A BKK több szolgáltatást is bevezetett az elmúlt időszakban, amellyel hatékonyabbá teszi, adott esetben 

pedig gyorsítja a pótdíjazással járó ügyintézést. A társaság a többi között 

  

• lehetőséget biztosít arra, hogy a bliccelésen ért utas az ellenőrnél bankkártyával fizesse ki a 

helyszíni – mérsékelt – pótdíjat; 

• e-mailes értesítést küld a pótdíjtartozásról, így felhívja a figyelmet a befizetési határidőre, hogy a 

bliccelő elkerülhesse a pótdíj emelkedését, továbbá 

• bevezette az elektronikus felületen történő pótdíjfizetés lehetőségét. 

  

A BKK célja, hogy a fővárosban közlekedők a lehető legkényelmesebben, legegyszerűbben intézhessék az 

utazásaikhoz szükséges teendőiket. Ebből a szempontból a pótdíjazással kapcsolatos ügyintézés sem 

kivétel. 

  

 
 

https://bkk.hu/jegyek-es-berletek/arak/valtozasok-2022-szeptember-1-tol/
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MEGTÖRTÉNT A LYUKASZTÁS AZ M85 ALAGÚTJÁNAK DÉLI 
JÁRATÁBAN 

Több mint másfél éves fúrás után a mai napon az M85 autóút Bécsi-dombi alagútjának déli járata elérte a 

nyugati oldalt, tehát megtörtént a járat lyukasztása. Az eseményen sajtótájékoztatót tartott Farkas Ciprián, 

Sopron Megyei Jogú Város polgármestere, Juhász Zoltán, a NIF Zrt. útfejlesztési igazgató-helyettese és 

Kerékgyártó Attila, az SDD konzorcium projektvezetője. 

A Bécsi-domb alatt átvezető 780 méter hosszú Bécsi-dombi alagút az M85 autóút Fertőrákos – országhatár 

szakaszán, a 90. kilométerszelvény után, két járattal kerül kialakításra. 

A fejtési munkálatok a déli (bal oldali) alagútnál kezdődtek meg 2020. novemberében. Az alagútfejtés 

folyamatos 24 órás munkavégzéssel történik. A déli járatban átlagosan 1,3 méteres napi előrehaladás 

valósult meg, a 2021 májusában megindított északi járatban pedig a keményebb kőzetek miatt a napi 

előrehaladás átlagos mértéke közel 1 méter. 

Az alagút zárt, bányászati építési módszer alkalmazásával készül azokon a szakaszokon, ahol ezt a 

geológiai viszonyok, illetve a megfelelő vastagságú takarás lehetővé teszi. Ahol ez a feltétel nem teljesül, ott 

nyitott építési módszerrel épül meg az alagút, vagyis elkészül a szerkezet, majd visszatöltésre kerül a talaj. 

Az alagút országhatár felőli, azaz nyugati oldalánál 2022.év tavaszán kezdődött meg az alagút-portál 

bevágásának készítése, és mivel ez nagyon megközelíti a 84. sz. főutat, ezért a kivitelező az építés idejére 

egy mintegy 1 kilométer hosszú, a főúttal egyenrangú ideiglenes terelőutat készített, amelyen jelenleg is 

halad a forgalom. 

A déli alagútjárat 2022. július 1-én érte el a nyugati oldalt, vagyis ekkor történt meg a járat lyukasztása. Az 

északi (jobb oldali) járat jelenleg a 373 m-es alagútszelvénynél jár. 

Az északi járat fejtése tovább folytatódik. Itt várhatóan az év végére történhet meg a lyukasztás. Közben 

megkezdődik a járatok előkészítése a vízszigetelés fogadására, valamint a végleges szerkezet építésének 

előkészítése, elindítása. 

A szakaszon a gépjármű forgalom, a szükséges üzempróbák és hatósági eljárások lefolytatását követően 

várhatóan 2024. év végén indulhat meg. 

Farkas Ciprián, Sopron Megyei Jogú Város polgármestere elmondta: Ha egy város megközelítése nem 

jelent akadályt, annak mindig turisztikai és gazdasági jelentősége is van. Így van ez Sopron esetében, 

amikor az M85 gyorsforgalmi út elérte a megyeszékhelyet. A munka folytatódik. A célunk hogy 2024 végig 

eléjük az országhatár. Ma pedig újabb mérföldkőhöz érkeztünk nem csak képletesen, hanem valóban is 

meglátjuk a fényt az alagút végén. 

Juhász Zoltán, a NIF Zrt. útfejlesztési igazgató-helyettese az útépítések státuszáról azt mondta: Az M85 

országhatár felé vezető szakaszán és az északnyugati elkerülő úton is folyamatosan dolgozik a kivitelező. A 

Sopron nyugat csomópontban és a 8647 j. úton a földmunkák 95%-ban elkészültek. Mind a főpályán, mind a 

kapcsolódó útszakaszokon a Ckt alapréteg, valamint az útpálya alaprétegének építése nagy részben 

elkészült, helyenként megkezdődött a kötőréteg építése is. A körforgalmaknál folyamatosan haladnak a 

térkövezési munkálatok. Folyamatban vannak a közműkiváltási munkák és a vízépítési munkák (kereszt- és 

hossz – szivárgó építések, keresztcsatorna építés). A műtárgyaknál jellemzően a hídfő és háttöltés építések 

folytatódtak, gerendabeemelések történtek, valamint több hídnál folyamatban van a pályalemez építés. Az 
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M85 autóút szintbeni irányított áthaladású körforgalom kialakításával csatlakozik majd a 84. számú főút 

jelenleg is 2×2 sávos szakaszához. Itt a végcsomópontban még nem minden terület áll rendelkezésre, ezek 

megvétele, a rálépési engedélyek megkérése folyamatban van. A végcsomópontban lévő körforgalom 

közepén a közelmúltban Sopron város által meghirdetett és sikeresen lezárult pályázat nyertes alkotása fog 

majd megépülni. 

Kerékgyártó Attila, az SDD konzorcium projektvezetője az alagút fejtésének technikáját ismertette: A zárt 

építésű alagútnak két, egymástól nagyon elkülönülő szerkezeti része van. Az első egy bányászati 

módszerrel fejtett és lőttbetonos megerősítéssel készülő alagút, ami az úgynevezett elsődleges vagy 

ideiglenes szerkezet. Ezt a szerkezetet alagutas kotróval. alakítják ki. Az alagútfejtést követően másfél 

méterenként acél rácsos tartókat építenek be, közéjük kétrétegű acélhálót szerelve és a szerkezetet 

lőttbetonnal erősítik meg. Amikor az elsődleges szerkezet elkészül, belső vízszigetelést kap, majd a 

szigetelésen belül elkészül a zsalukocsival épülő végleges vasbeton héjszerkezet, vagyis az a falazat, amit a 

leendő közlekedők is látni fognak. A harmadik fontos momentum az úgynevezett belső beépítés, az alagút 

szíve-lelke, vagyis a forgalomtechnikai kialakítás elkészítése és az alagút irányítását felügyelő, kezelő 

forgalomtechnikai irányító rendszer. 

A fejlesztés a NIF Zrt. beruházásában valósul meg. A nyertes vállalkozó az SDD Konzorcium (Dömper Kft., 

Subterra – Raab Kft. és Pannon-Doprastav Kft.) A kivitelezés nettó összege 44,1 milliárd Ft. 

 

 

 
A HELYÉRE TOLJÁK AZ M6 AUTÓPÁLYA VASÚTI HÍDJÁT 

 
Két nap alatt a helyére kerül a Villány-Mohács vasútvonal M6 autópálya felett átvezető ívhídja. A betolás 

megkezdésekor a fejlesztés jelentőségéről és aktuális helyzetéről Dr. Hargitai János, a térség országgyűlési 

képviselője, Kiss Boglárka, a NIF Zrt. szóvivője és Sereg Tamás, a Duna Aszfalt Zrt. hídépítési területi 

igazgatója tartott sajtótájékoztatót. 

Az M6 autópálya Bóly-Ivándárda (országhatár) közötti 20 kilométeres szakaszán 3 különszintű csomópont 

(M6-M60 elválási csomópont, Bóly-Keleti csomópont, Villányi csomópont), 7 db aluljáró, 6 db vízfolyás feletti 

híd, 1 db felüljáró, 1 db különszintű vasúti keresztezés és 1 db vadátjáró kiépítése valósul meg. 

Nagynyárádon komplex pihenőhelyet alakítanak ki, Ivándárda közelében pedig komplex ellenőrzőhely 

létesül. Az autópályaszakasz üzemeltetését a Barbarcon épülő mérnökségi telepről biztosítják. 

A nagytömegű földmunkák, és töltésépítések zömében elkészültek, melynek köszönhetően elkezdődhetett a 

pályaszerkezet építése, jellemzően az autópálya jobb oldalán. Jelenleg a ckt-betonréteg terítése van 

folyamatban, majd ezt követi az aszfalt alapréteg építése. Az útépítéssel együtt halad a vadvédőkerítés 

építése is. 
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A babarci mérnökségi telepnél megkezdődtek és folyamatosan zajlanak a legfontosabb épületek – iroda-, 

műhely- és raktárépület – és a sótároló magasépítési munkái. 

Ezen kívül megkezdődött az ivándárdai komplex ellenőrzőhely útjainak pályaszerkezet építése is. 

A fejlesztés részeként épül meg a 73 méter hosszú, vasúti acél ívhíd, mely a Villány-Mohács vasútvonalat 

vezeti át az autópálya felett. Kialakításának érdekessége, hogy az autópálya építéséhez szükséges 

bevágást a híd elkészültét követően alakítják ki. 

A híd építését úgy kell megszervezni, hogy a vasúti forgalom a lehető legkevesebb ideig legyen 

akadályoztatva. A hídfőket 2021 októberében és 2022 márciusában egy-egy rövid vágányzár alatt 

készítették el. 

A híd szerkezetét a vasúti pálya mellett kialakított, a végleges pozíciónak megfelelő szerelőterületen 

szerelték össze és megfeszítették a függesztőkábeleket is, így a szerkezet szinte teljes készültségben várja 

a helyére tolását. 

A szerkezetet egy rövid – 2022. július 4-22. – közötti vágányzári időszak keretében fogják keresztirányban a 

helyére tolni, majd ráépítik a vasúti pályát. 

A tolást egy 100 tonnás hidraulikus munkahengerrel, a tolópályára hegesztett ütközők segítségével végzik. A 

híd mozgatása kis sebességgel (10-20 cm/óra) történik. 

Dr. Hargitai János, a térség országgyűlési képviselője elmondta: a NIF Zrt. és a munkálatok jelenlegi állása 

szerint is tartható az autópálya 2024 tavaszáig történő befejezése, sőt, akár korábban is elkészülhet. Jó hír, 

hogy a horvát közlekedési miniszter a napokban azt mondta: őszig elkészül az eszéki hídtól Pélmonostorig 

tartó, 17,5 kilométeres autópályaszakasz, amellyel így már csupán egy 5 kilométeres szakaszt kell nekik a 

határig megépíteniük, melyet 2024-re terveznek szomszédaink. 

Kiss Boglárka, a NIF Zrt. szóvivője, a projekt aktuális és várható eredményeivel kapcsolatban azt mondta: 

A Bóly-Keleti csomópontnál lévő, az 5703 j. (Nagynyárádi út) úton átvezető műtárgy és a hozzávezető két 

körforgalom elkészült, várhatóan július végén lesz a forgalomba helyezésük, így a műtárgy alatt az 

autópálya tovább lesz építhető. 

Sereg Tamás, a Duna Aszfalt Zrt. hídépítési területi igazgatója hangsúlyozta: A híd mozgatása a 

tolópályákon egyszerre, azonos sebességgel kell, hogy történjen, elkerülve a tolás közbeni esetleges 

befeszülést. Tolást követően felhúzzák a hídra a síneket, beállítják és aláöntik őket; továbbá elvégzik a híd 

próbaterhelését is. A vasúti forgalom 2022. július 23-án indulhat el újra. A következő lépésben a híd alól 

kibontják a vasúti töltést és az autópálya bevágást, ezek után készül majd el az autópálya pályaszerkezete. 

A projekt a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában, uniós és hazai forrás felhasználásával 

valósul meg. A kivitelezést az S-D 2020 M6 Konzorcium végzi nettó 88,6 milliárd forint értékben. 
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ELKÉSZÜLT AZ ORSZÁG EDDIGI LEGNAGYOBB VASÚTI 
FEJLESZTÉSÉNEK II. ÜTEME 

 

A most átadott beruházás a Kelenföld–Százhalombatta–Pusztaszabolcs vasútvonal felújításának második 

ütemeként valósult meg. Ezzel vált teljessé az ország legnagyobb mértékű, mintegy bruttó 156 milliárd 

forintból megvalósult vasúti fejlesztése. 

A Százhalombatta (bez.) – Pusztaszabolcs (bez.) vasútvonal szakasz a 40-es számú, Budapest – 

Pusztaszabolcs – Dombóvár – Pécs vasútvonal Budapest elővárosában található szakasza, mely a 

csatlakozó Dombóvár – Kaposvár – Gyékényes országhatár vonallal együtt az Európai Unió TEN-T 

törzshálózatának (Mediterrán korridor) része. A vasútvonal kiemelt elővárosi szereppel rendelkezik, emellett 

néhány jelentős ipartelep áruforgalmának kiszolgálása is a vonalon zajlik. 

A vasúti pálya korszerűsítése a NIF Zrt. beruházásában két szakaszra bontva valósult meg. 

Két évtized után ismét épült új nyomvonalon vasúti pályaszakasz a MÁV törzshálózatán 

A Százhalombatta és Ercsi elágazás közötti szakaszt megelőzően legutóbb az ezredfordulón készült el új 

nyomvonalon vezetett vasúti pálya Zalalövő és Bajánsenye között. 

A 15,7 km hosszú szakasz felújításának keretében 12,98 km hosszan teljesen új nyomvonalon épült ki a 

kétvágányú pálya, amely által külön választható a Magyarország számára kiemelt jelentőséggel bíró MOL 

Nyrt. Dunai Olajfinomítóba érkező és induló szerelvények leközlekedtetése. 

Az elkészült vasúti pályán részben 120 km/h, részben pedig 160 km/h sebességgel haladhatnak majd a 

vonatok, melynek feltétele az új ETCS biztosítóberendezés kiépítése, amely a beruházás részeként külön 

projektben valósul meg. 

A beruházás keretében teljesen megújult Százhalombatta állomás is. A közlekedés megkönnyítése és az 

utazók kényelme érdekében korszerű magasperonokat alakítottak ki, új gyalogos peronaluljáró, rámpák, 

liftek és perontetők épültek, a térvilágítást modernizálták. Az állomás környezetében 61 férőhelyes P+R 

parkoló és 40 férőhelyes B+R parkoló létesült, így kényelmesebbé vált a vasút megközelítése. A 

korszerűsítés keretében a teljes szakaszon megújult a villamos felsővezetéki hálózat, kiépült a villamos 

váltófűtés, 14 műtárgy és 6 különszintű csomópont épült vagy épült át. A vasúti zajhatás csökkentése 

érdekében összesen 1,2 km hosszan zajvédő falat emeltek. 

Az Ercsi elágazás és Pusztaszabolcs között szintén megvalósult a 12,2 km hosszú, kétvágányú vasúti 

vonalszakasz teljes átépítése, a kapcsolódó létesítmények korszerűsítésével. Összesen 33 km hosszúságú 

hézagnélküli vágány épült, a villamos felsővezetéki hálózatot felújították, a villamos váltófűtést kiépítették. 

A szakaszon 6 szintbeni csomópont és 10 műtárgy épült vagy épült át. A zaj- és rezgésvédelem 

szempontjából szükséges helyeken összesen 810 m zajvédő fal létesült. Iváncsa állomás megállóhellyé 

épült át, teljeskörűen felújították Pusztaszabolcs állomást is. Mindkét helyen korszerű magasperonok, új 

gyalogos peronaluljáró, rámpák, liftek, perontetők épültek, korszerű térvilágítási rendszert létesítettek és 

elbontották a használaton kívüli állomási épületeket. 

Iváncsa megállóhelyen 124 férőhelyes P+R parkolót, 56 férőhelyes B+R parkolót, Pusztaszabolcs állomáson 

72 férőhelyes P+R parkolót és 120 férőhelyes B+R parkolót alakítottak ki, ezzel is segítve az állomásra 

érkezők közlekedését. 

A mintegy 156 milliárd forintból megvalósuló beruházás teljes mértékben igazodik azon szemléletbe, mely a 

vasutat az unión belüli személy- és áruszállítás gerincévé kívánja tenni, ezzel az autózással szemben egy 

környezetkímélő, energiahatékony és biztonságos közlekedési alternatívát biztosítva, fókuszban tartva a 

klímavédelmet és a klímasemlegességet. 



KTE    54  2022. szeptember 

 
 
Tessely Zoltán, Fejér megye 3. sz. választókerületének országgyűlési képviselője kiemelte: “Húsz éve nem 

volt ilyen vasút-fejlesztésre példa Magyarországon: felújított, átépített állomásépületek várják az utasokat. 

Emellett a magas peronok, peronaluljárók, liftek, térvilágítás és parkolók mind-mind olyan kényelmi eszközök 

, amelyek a lakosság mindennapjait teszik élhetőbbé.  A kötöttpályás közlekedés fejlesztése kiemelt 

jelentőséggel bír, ez a beruházás is felértékelődik majd a jövőben. 

Virág István, a MÁV Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese elmondta: “Mindennapjaink egyik legnagyobb 

értéke az idő, az ügyfélközpontú működés fontos alappillére pedig a megbízhatóság. A Százhalombatta–

Ercsi elágazás közötti új pályaszakasznak és az üzembe helyezett Központi Forgalomirányításnak 

köszönhetően a 40a, valamint a 40. számú vonalakon kiszámíthatóbbá, megbízhatóbbá válik a vasúti 

közlekedés. A Déli pályaudvarról délután Dunaújvárosba, illetve este Dombóvárra közlekedő zónázó 

vonatok, és a reggel Pusztaszabolcsról Budapestre közlekedő zónázó vonatok is megállnak Iváncsa 

megállóhelyen. A jegy- és bérletvásárlás megkönnyítése érdekében a vonalon 2022 tavaszán minden 

állomásra és megállóhelyre új típusú jegykiadó automatát telepített a MÁV-START.” 

Kikina Artúr, a NIF Zrt. vasútfejlesztési igazgatója elmondta: “Külön projektszakaszként, de a vasúti pálya 

megújításával összehangolt ütemezésben új elektronikus biztosítóberendezés és korszerű utastájékoztatási 

és távközlési rendszer is kiépült. A munkálatok során megvalósult a Százhalombatta és Pusztaszabolcs 

állomások felvételi épületének teljes körű, illetve Iváncsa állomás felvételi épületének részleges 

rekonstrukciója.  A beruházás részeként korszerűsítettek 3 állomási és 3 nyílt vonali útátjárót. A mai átadót 

követően a vonalszakaszt érintő munkák nem érnek véget, mivel az ETCS rendszer megvalósítása jelenleg 

is folyamatban van a Siemens Mobility Kft. kivitelezésében.”  

A pályafelújítási munkálatokat a Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és 

Vasútépítők Pályatervező, Kivitelező és Iparvágányfenntartó Kft. konzorciuma végezte, a 

biztosítóberendezési munkarészeket pedig a Siemens Mobility Kft. A fejlesztés uniós és hazai forrás 

felhasználásával, a CEF (Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz) támogatásával, a Technológiai és Ipari 

Minisztérium (jogelődje: Innovációs és Technológiai Minisztérium) megbízásából, a NIF Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában valósul meg. 

 

 

VÉGET ÉRTEK AZ M35 DEBRECEN-JÓZSAI CSOMÓPONT ÉPÍTÉSI 
MUNKÁLATAI 

 
Kulcsfontosságú közlekedési és logisztikai szerepet tölt be a jövőben az M35 autópályán megépült Józsai 

csomópont, ami többek között a Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet megközelítését szolgálja majd. 

Az új Józsai csomópont projektelem keretében egy új, teljes értékű, 2×2 sávos csomópont épült a hozzá 

kapcsolódó csomóponti ágakkal és közvilágítással. Két, többsávos körforgalmú csomópont, valamint egy 
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kétnyílású, mintegy 51,6 méter felszerkezeti hosszúságú, közel 1000 négyzetméter felületű, 2×2 sávos 

kialakítású műtárgy létesült. 

A megépült új csomópont autópálya kapcsolatot biztosít Józsa településrész könnyű elérésére, továbbá a 

jövőben kialakítandó ipari park területén dolgozók és a tranzitforgalom számára is gyors és biztonságos 

megközelítést tesz lehetővé. 

A projekt műszaki átadás-átvételi eljárása 2022. június 20-án került lezárásra, a csomópontot előreláthatólag 

augusztusban helyezik forgalomba. 

A projekthez szorosan kapcsolódik a szintén az M35 autópályán található, teljes értékű, lóhere formájúvá 

átépített 354. sz. csomópont. A beruházás során átépültek a csomóponthoz korábban is kapcsolódó direkt 

ágak, valamint új direkt és indirekt ágak is létesültek. 

A Józsai csomóponthoz keletről csatlakozó bekötőút megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás 

Debrecen Megyei Jogú Város (a továbbiakban: DMJV) megrendelésében 2021.év októberében indult, 

szerződéskötésre 2022. június 23-án került sor. A beruházás megvalósítási ideje a munkaterület átadás-

átvételtől számított 270 nap. DMJV törekvése az, hogy ez minél hamarabb megvalósuljon. Annak 

érdekében, hogy a bekötőút betöltse funkcióját, a NIF Zrt. megkezdte a Debrecen-Józsa északi 

tehermentesítő út előkészítésére irányuló feltételes közbeszerzési eljárásának előkészítését, amely út a 

bekötőúthoz csatlakozva összeköttetést biztosít az új autópálya csomópont és a 35. sz. főút között, így 

várhatóan a forgalom nem a józsai lakóterületi utcákra terelődik majd, illetve lehetővé teszi, hogy Józsának 

önálló autópálya csomópontja legyen. 

Továbbá a csomóponthoz nyugati oldalon csatlakozó, az ipari terület megközelítését biztosító, úgynevezett 

„északi bekötőút” közbeszerzési eljárása is kezdetét vette 2022. június 1-én. A szintén Debrecen Megyei 

Jogú Város megrendelésében megvalósuló projekt szerződéskötésére várhatóan 2022. IV. negyedévében 

kerül sor. 

A fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, a NIF Zrt. beruházásában valósult 

meg. Az új csomópont kivitelezését hazai költségvetési forrásból a COLAS Út Építőipari Zrt. végezte nettó 

4.304.983.399.- Ft értékben. 

https://www.youtube.com/watch?v=W07vshsDDYY  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=W07vshsDDYY
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 KÖZLEKEDÉSI ÉVFORDULÓK  
 

 

Jubileumi évfordulók 
2022. szeptember hónapban 

 
175 éve történt: (1847): 

Szeptember 01. Megnyílik a Magyar Központi Vasút Pest-Szolnok közötti vasútvonala. Hossza: 99 

km. „ A vasútvonal egész hosszában virágcsomókkal gazdagon ékített díszkapu 

pompázott minden állomáson, s ágyúdurrogás és zene fogadta mindenütt az 

érkezőket, míg 3 és fél óra alatt megérkezett a menet Szolnokra. Megjegyzendő, 

hogy elül szüntelen posta lokomotív futott biztonság okáért, míg a vontató lokomotív, 

melynek neve István, szépen föl volt koszorúzva”-írja Jókai Mór a vasútvonal 

megnyitásakor.    

Szeptember 19. A Jelenkor közli Széchenyi István: Új adatok a Tisza hajózhatásához c. úti 

beszámolóját. 

Szeptember 25. István nádor fiumei látogatása alkalmából vízre bocsátják az István főherceg hajót. 

Szeptember 29. A nádor utazása a Kisfaludy gőzösön.   

      

150 éve történt:(1872): 

Szeptember 01. Megnyílik a Magyar Nyugati Vasút Szombathely-Gyanafalva közötti vonala.   

Hossza: 65 km.              

        

125 éve történt: (1897): 

Szeptember 01. A Kereskedelemügyi Minisztérium kiadja az Árvavölgyi HÉV engedélyokiratát. 

   

Szeptember 03. Megnyílik az Alvinc-Erdélyszerdahely közötti vasútvonal. Hossza: 30 km. 

   Megnyílik a Szelistye- Nagyszeben  közötti vasútvonal. hossza: 23 km. 

Szeptember 08. Szabadkán megkezdődik a villamos közlekedés. Hossza: 10 km.  

Szeptember 23. A MÁV Igazgatóság 5 főosztályából 6 főosztályt szerveznek. A főosztályok élén 

igazgató áll. A főosztályok eddigi római számokkal történő megjelölését  betűre 

cserélik. 

Szeptember 26. Felavatják az Árpád hidat Ráckevénél. A híd helyén korábban egy szétszedhető 

fahíd állt. 

Szeptember 29. Megnyílik a Szeged-Szőreg-Karlova közötti vasútvonal. Hossza: 63 km.       

                                                                                                                                                                                                                                                                       

75 éve történt:(1947): 

Szeptember 01. Újból megnyitották a forgalom előtt a Sió- csatornát – írja a Balatoni Kurír. A 

csatornán elsőként a Tihany motoros hajó úszik le.  

Szeptember 19. A Gazdasági Főtanács autóbuszgyártásról dönt. 

  

50 éve történt: (1972): 

Szeptember 01. Ferihegyi székhellyel megalakul a kormányzati repülések lebonyolítására a 

Különleges Fontosságú Légiszállítás egysége. A Malévból kivált szervezet a 

Belügyminisztérium Kormányőrségéhez tartozik. 

Szeptember 30. Megszűnik a forgalom a Fábiánsebestyén-Árpádhalom közötti 9 km hosszúságú 

vasútvonalon. 

 Ferihegyen bemutatják a TU-144-es szovjet, kétszeres hangsebességgel repülő 

gépet.  

25 éve történt: (1997): 

Szeptember 05. Elkészül a Nagykáta-Szolnok közötti 45 km hosszú vasúti pálya villamosítása.  
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LAPSZEMLE 
 

Közlekedéstudományi Szemle 
 

Megjelenik kéthavonta, 60 oldalon B/5 formában. 

Példányszáma: 600 db 

Példányonkénti ára: 1380 Ft 
A Közlekedéstudományi Szemle a Közlekedéstudományi Egyesület lapja maradt az egyetlen átfogó jellegű, 
lektorált, tudományosan minősített szaklap.  
 

 

 
 

Városi Közlekedés   

Előfizetési információk: 

A Közlekedéstudományi Egyesület lapja 

Az újság előfizetéséhez töltse ki az alábbi megrendelő lapot és küldje meg, a vk@ktent.hu e-mail címre. 

M E G R E N D E L Ő L A P 

 A korábbi számok megvásárolhatók a KTE Titkárságán 

1066 Budapest, Teréz Krt. 38. 

Tel: +36-1-353-2005, +36-1-353-0562 

E-mail: vk@ktenet.hu 

 
 

 
HIRDESSEN HÍRLEVELÜNKBEN! 

 
 
Hirdetési tarifáink: 
 

Első oldalon (A5 méret)     50.000.- Ft + ÁFA 
Hátsó oldalon (A5 méret)    30.000.- Ft + ÁFA 
Belső oldalon (A5 méret, vagy szórólap)  20.000.- Ft + ÁFA 
A jogi tagvállalataink kedvezményt kapnak. 
 
Cím:  Közlekedéstudományi Egyesület Titkárság (Budapest VI. Teréz krt. 38. II. em. 235.) 

Tel/Fax: 353-2005, 353-0562   
 

Közlekedéstudományi Egyesület   
1066 Budapest, Teréz krt. 38.                                        Telefon/fax: 353-2005, 353-0562 
Felelős szerkesztő: Imre Lászlóné         Internet: www.ktenet.hu 
Hírlevél és Honlap Bizottság         E-mail:levelezes@ktenet.hu     

elnöke 

https://ktenet.hu/uploads/VK%20UJSAG/Megrendelo%20lap_VK_v7.docx
mailto:vk@ktenet.hu
http://www.ktenet.hu/

